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| ΡΗΗΒΕΑΛΊΟΒΥ ΝΟΤΗ, 

Της Ῥοοῖς πας δει. ἔ]οτουρΏ]γ τευῖροἆ ἀπά το-αιγαηρθᾶ, ἈἘαοᾶ οἳ 

υπ (Δοβρεῖβ Ἠοτθ ργοβεη{θᾶ 1ΠΒΥ Ὀθ τευά οοπΙπαοτβΙγ, Ὀγ οὐβθινίπς 

Ὅ. 1ῃ6 Παβᾶϊῖησς. Ίηθτο ἴΠοτθ αἴθ πο Ῥτασκείς οπο]οβίπο {πο {1019 οἳ 

᾿οβρο], λο Ῥτορου 864 πεηοθ π]] Ῥο Γοππᾶ {π {Πε θοχί Ῥοἱου; 'Ώαγθ 

Ὀτασ]οῦς οσσττ, ἴΠ6γ ἰσαγ οἴποι ἴῑαῦ ἴπο Ῥατα]]ο] Ῥαββασθ ἵτπ 

Μαέ]ιουν ος 1α11ςο, ος Ῥούῇ, ἵ6 ιο Ἰαςῦ π]ησ Μαεῖς Ίας οπιρ]ογαᾶ, 

Ίμο ἄλε]ιος ἵπι {ιο οοἵπαης. ἱπάϊσαίο ἐμαῦ πο ἴπθ ῥ818116] οαπ Ὦ6 

Τουπᾶ 1π {9 4οβρε] ἰπ πἩΏΙσοὮ ΓΠΘΥ 00Ο11, Ἠπ]] 1Πά1668 418 ϱΊΥΘῃ. 

Τ]ιο Τοχί αςοᾶ 15 ενας οἳ Τβδοϊαειπάοτίς 86 οᾷδίοιι οἳ Ίὰς Δον, 

Πεδίαπιοπιόωπι ἄταοσς, 

Α απ] ἀϊβοιβδεῖοη οἳ ΓΜατ]ςς τοἰαίῖοι ο Μαὐζπου απᾶ Ἰμικο 16 

16β6ΥΥ6ᾷ ἴοτ α. Γπίατο γο]απῃο. 

ο. ο. 

ΤΗΡ ἨΜανκεδε ος ΏύντξΕ, 

Οαοῦσν 14, 1899. 





ΟΟΝΤἩΙΝΤΡ 0Η ΝΜΟΤΙΘΟΝΕ. 

[ο] |] ὢ πό μ ση εά 

1, Ῥτοΐασο, 1 
9. οἶα 19 ρτοτηἱθθᾶ ὕο ζαο]ιατίας ΡΥ δις 8ησοΙ αυτί], 1 
8, ὧθβιις 16 Ῥγοπι]βεᾶ ἵο Ματγ ὮΥ χο αηρα] ατα], 2 
4. Μεείϊησ οἳ Ἐ]σαλεί] απᾶ ανν: Μαν Φοηᾳ, 9 
δ. Βϊπί]μ οἳ ζομπ: Ἠ[ς Εαἴλλοτς Ῥτορβθογ, 4 

6, ἀτοψύἩ απά Ώανο]ορπιεπί οἳ Φομη, . ὄ 
7. Θοπθα]ος οἳ φοδαρΏ, ΜατΥς Ἡδραπά [ο]. δ 96], ὄ 
Β, 6 ορ. 15 ρτοπιςεᾷ {0 ο οβερΏ Ὦγ απι απΏσα], . 6 
9. Βἱπίι οἳ 6θρας αὐ Ῥούμ]εποειπ: Οδπριας οἱ Ουήπ]σς, . 7 

10. γεῖ οἳ ὧιο Μαρί, δ 
11. Ψἱεϊς οἱ {πο βΏαρΏοτᾶς, 8 
19. Τ1ο ἘΗσ]Εί {πο Ἐσγρέ, . 9 
19. Τηο Β]αισ]ήου οἳ {ο ΟΠ 1]άτοη {π Ῥού]ομοτη, 9 
14, Τμο Ῥεύυτη ἔτοτι Ἡργρῦ ἴο Νησατοί], 10 
16. Τπο ΟἸτουπησίρίοη οἳ ἆ 6518, . . . . 10 
16, Ῥτοβοηίαίίοι οἵ ζεις ἵπ πε Τοππρ]ο: Ῥτορλθοίθς οἳ Βπιθοη απά 

Αηπα, . . . . η , . 10 
17, Τηο Ἠευτη {ο Καρατοί]ν, . . . . . μου 1 
Ἴ8δ. 6πονι απ Ώονε]ορπιθηῦ οἳ Ζοβᾳ5, . . . . ρου 1 
19. 5 εδις ἴη {ο Τεπαρ]ο αὖ ὕντε]νο γεαῖ5 οἱ 4βθ, . . : ρου 19 

90. Εατί]ιοι πονγι απᾶ Ώογε]ορπισπύ οἳ 16818, ἳ : . 19 
21. ὁοἶνος Ὀτοδοπίηρ απᾶ Ῥαρήίαπη, . : .. . ο 19 
95. «1 οΏηἨ απποῦησςα ἴο Οοπτίηρ οἳ 16δι5, . . . ως 1δ 
25. 1οἶπι ἵ6 οαςῦ Ιπίο Ῥτίδου, ἳ , . , ο 16 
24, Τηο Ῥαρήίαπι οἳ ἆαδας, Ἡ . . : γο 16 
96. Τ]ιο (ρπθαίοςτ οἳ |οεερίι [ο]. δ 7], . , . . κο Ἡπ 
26. ΤΠο Τεπαρίαίίοη {π ἴμο ῶεεοτέ, . .ἀἑ. ἳ ο 18 
97. «οβις τεῦατης 6ο (6911169, , . ἴν ο 390 
28. ὦεδας Ίευνος ΝασαγεῦἩ απᾶ ἀπγε]]ς ἵπ Ο αρα, , , κ 90 
929. Το 0911 οἳ βίπιου, Απάτουυ, ᾖα168, απά ᾖοῦπ [ο]. δ 59], .. 91 
50, 66βα8 οοππτιθς Ἠ]α Ἰου]ς ἵη 41166: Ἠ16 Έαπιο αρτεαᾶς Βιτουιρῖν. 

ουί Βγτία, . . κο 351 
91, [6 Ὀϊκρουαο αὖ Κανατεῖ], απᾶ Βο]οσίίοα Βιοτο [6]. 6 90], . ως 9 



ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΒΠΟΤΙΟΝΡ. 

. Τηρ ΦΘΤΙΠΟΠ οἨ [πο Μοιιπύ [ο). ὃ 69], 
» ἆθδας ρασῃος {η ο Οαρουπααπι Θγηασοριίθ,. 
.. Ῥηϊτουῦ οἳ Ἠ1ς ΤοασμΊπς, . 
. Όττο οἳ α Ὀεπιοπίδο 1π {πο Οµροπια πι Αγπαροριο, . 
, Ὅστο οἳ Ῥεΐοτς Μούμογ-ίη-]8ὴν [ο]. ὃ 49], 
.. Όττο οἳ πΙςΗΥ οὖ Θαιηφοῦ [ο 6 49], : 
εφ οδας η Ἱιάτασγς Ἰπῦο υπο Ὠεδετί, απ οοππιιος Ἠ]ς Ἠουὶς 1 1η 0.1 1ςο, 

. Τηο ἸΜήτασυ]οις ὈσαυσΏί οἳ Ἐριςς: Οα]] οἳ ΒΙπιοὮ,. ζαπιθβ, απᾶ 
Πομη [ο]. δ 29], 

. ὍΌστο οἵ ἃ Ίθροτ, 
» Ὅατο οἳ 6ιο Οεηῦασίοπύς Βου ναπύ αὖ Οαροσπα στα [ο]. 6 65], 
, Όπτο οἳ Ῥεβοις Μοῦμαν-ἵπ-ἶαυν [ο]. ς 961, 
. Ὅπτο οἳ πιαΏγ αἲ Θαπβοῦ [οῇ, ὃ τ], 
, Οοπαΐοπς οἳ Ὀεοιρ]θεΙΗρ [ο/, 8 119], 
. 26818 οὐ]] α. Βύοτιη οτι ἔ]ια Τια]εα [ο]. ὃ 81], . 
, Ὅστο οἳ Ώρπιοπίασϐ αὖ Οα ατα [ο. 8 88], 
. Όττο οἱ α Ῥατα]γίίο: Ε]τεύ Βίσιις οἳ Ορροβίδον, 
» Το 0811 οἳ Ἰωθυί ου Μαζμοι: Τ]ιο Ἐραςῦ ρίτευ ὮΥ Είπα; Ἔωνθιος 

Ορροβϊίοη οἳ Βουίοες απᾶ Ῥ]ατίεοος, 
.. ῬαταΡ]θ οἳ ἴμο Ο]ά ἱεροπραίίοπ απᾶ ιο Ἓουη, 
.. ἆθεις ταῖσθς {πο Ώαπσηίου οἳ Φα1Τ1β, απᾶ Ίιραῖς ἴῑπο ΊΓοπιαπ πι 8η 

Ίβαιιο {ο Ώγνε]να γεατς [ο]. δ 891, 
. Όττο οἳ Ένο Ῥμπαᾶ Μεη, 

. Όττο οἳ α Ὀππαιρ Ὠσπιοπί8ο: ἆΖ6βυ8 βοοιβοᾶ οἳ οκ ίπα ουῦ Όον]]ς Βγ 
ἔπο Ῥνίηος οἳ Ὠον]]ς [ο]. 88 68, 135], 

. ἆθθιθ οοπΙπιθϱ Ἠ1β ὝΤος ἴἵη (.]]θ6ο: Πας οοπηραςκίοπ. οι Βιο 
ῬθοΡ1θ, 

. Τ1θ ΜΙρείοη οἵ ὔ]ιθ Τποῖνο [ο δ 1], 
, ομπ] ἸΜθβδαρο ἐο ζεδις [οὗ 6 65], , 
Της ΤεοπιοπΥ οἳ 16δαβ οοποριηίηρ ἆοἩπ [ο 8 66]. .. 
» ἆθδας ἀςποιιπσθς 1ο ΟΙ]6ς [ο]. 5 1165], 
. Τ1ο ἨΜγείοτίος οἳ ύπο Ἰζπσάοπι [οί 5 118], . 
. Τηπο Ῥἱοίρ]ος Ῥ]αο]ς 6. οἳ Οοτῃ οπ ἴπθ βαὐαίν: Ἠοπονοὰ 

ΟΡρροβίϊῖοι {ο ε/οδιις, 
. ἆθδας Ἠεα]θ α νήνπετοᾶ Παπά οπ Βιο Βλ υναῖα : Της Ῥ]αγίσοος ατο 

Β]]οᾷ νηθ ππαᾶηθςς, 

. Ἑττίμου Ῥγοσταςς οἳ ἴπο οκείαπίο Ἡγους: Βε]θοίίοα οἳ Ίψεῖνο 
Αγροβίες, , 

. Τα ΜΕΥΠΙΟΠ οἩ ἴμε Ῥ]αΐτ [ο ξ 99], , . 
. Όατο οἳ 1ο Οθηύαπ]οπ)ς Βατγαπί αὐ Οαρειπα τη [ο]. 41], 
. ὀ6βας ταίβας ἴωο Ἰάοπ/ς Βοη αὖ Ναϊη, 
. άοἨπός ῬΜθεξασο {ο 76δι [ο ὃ ὅδ], . 
.. Της Τοβήπιοηγ οἵ ἆθδις οοποετπίης ϱοἳἳἨ [ο δ 66]. . . , 
. ὀθφας απᾶ πο ΊΤοππαη ὑμδῦ πας α Ῥίππετ αὖ ΒΙΠΙΟΠ χε Ῥμασίσοςί: 

Ῥαταῦ]ο οἳ {ο Τσο Ώεζίος, 
». Ότο οἳ α ῬἙΗπά οπά Ώυπιρ Ὠοπποπίαο [ο]. 68 53, 198], 

56 



ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΒΒΟΤΙΟΝΡ, 

. ἆθδας το[ιίθς {16 -Αοοιδαθίοης οἱ ἴΠο Ῥμαιήδο: Τηο ΈΒ]αδρηεπιγ 
αραἰηδέ ὕπο Ἠοιγ Ρρίπθ [ο 88 195, 190], . 

.. Οοτζαΐη Φοτίθθθ απά Ῥ]απίεεες ἀθείτο α Θίρη [αι ὃ 1011 

. Το Ἰ/οπιθη ἠ]ιαῦ πχἰπἰρύοτος {ο ἆθβιιδ απά ολο Τηνε]να "ν 5 α. 

. Τηο τας Ἐε]αδοπςΏίρ [ο]. ὃ Τ7Ί, . 

. Ῥαταρ]ο οἳ ὑπ ΒΟ1763, . 

. Τη Ἠγείοτίας οἱ {πο Κἰησάοπι, 

. Ἐκροβίδίοη οἳ {ιο Ῥαγαῦ]ο οἳ πο Φο1γου, . 

. Τε ΤάρΗΏῦ τηπιεῦ ποῦ Ὀ6 ᾳπεποῃθᾶ : Τη Ιμαιυ οἳ αῑνίτᾳ, 

. Τηο Έτας Ἠο]αῦοπςΏήρ [οἱ, ὃ 75], . 
.. Ῥαταβ]ο οἳ ὗπο Τατας απά ἴμο ἸΠιεαῦ, 
ο δε ρτονΊηρ η Βεοτοῦ, 
ον Μιεατᾶ Βεοά [ο 8 149], 

». εβνθι [ο]. ὃ 145], 
. Το Οπεύοπι οἳ ἆθβτς ἵη αἀἀτθεείηρ ἴ]ο Ῥουρ]ς, 
. Ἐχροβίαοη οἳ {1ο Ῥαταρ]ο οἳ {πο Τατος απἆ ἴπο ἸΓπεαῦ, 
. Ῥαταρ]ο οἳ πο Ἠιάάαπι Ττδαρτο, , , 

ρε οἳ ἀτθαῦ Ῥτίο, . 
» Ὅταν-Νεῖ, 

1 οσα βὐ]]ς α Θὔοτπα οἩ. ὗ]ιθ Τι8]ο [ο], 6 45], 
. Όστο οἳ α Ώσπποπῖαο αὖ αάατα [ο]. ἃ 46], 

» 6519 ταἱδθς ἴηθ ὑψνο]νο-γοῦτ-ο]ά Ῥαυρλίατ οἳ ζαΐσιις, απᾶ μα] Βιο 
Ὑούιαη νηδῃ απ ἴδδας {ου ὦπε]νο γεατ [ο]. ὃ 60], 

» 6βα8 ἴθασ]ες ἴη {πο Όγπαβσοριε αὖὐ Ἠοπηε [ο]. ὃ 51], . 
. Τ1θ ΜΙβρίοη οἳ {πο Τηπε]το [ο], ὃ 64], . 
. ῬεαῦἩ οἳ :ομπ υπο Ῥαρίρί, . 
. Πείυτη οἳ {Πε ΑΡροβί]θι: Ἐϊτο Τ]Ἡουδαπά Μου (ωεκίάσα Ὑγοπιθη απᾶ 

Οµ]άταν) Έοά [ο]. ὃ 100]. 
. 65ης α]]κς οἩ ύἱιο ΌεΒ: Ῥεύαι ροθς {ο τηθοῦ ία, 
. 96818 οπή6Ώ ΠΙΔΠΥ Θἱοἷς ἵη {πο Ἱωαπά οἳ Θοπποκατοῦ, , 
. Ὡλβουβείοη νο Ῥπατίφοες θπά Θουίρθς οη ας πήηρ οἱ Ηαπᾶς απᾶ 

ο, οπου Οαταπιοπῖος, . 

, Όστο οἳ Οπ8απΙήρἩ (Θγνορίιωπί αἴαη) ἩΓοπιαπ) 8 Ῥοπιοπίαο Ῥουρλίος 
. Όττο οἳ Ώΐνετς ΜΙοξ, 
. Όττο οἵ α Ὠθαϊ Ματ. ψβι 8 Ῥιββου]έν οἳ ὈΒοσαπσο [ δ5 103, 106] 
. Ἔοατ Τπουβαπά Μαη (Ὀοβίάςς ΊΓοπιεπ απά ΟΠΗ]άτεπ) Εεά [6]. δ 98], 
» Ῥλασίφεςς (απ Βαάάποεες) ἀθεῖτο α ίση [ο]. 58 0, 197, 198], 
. Ἠατηίηρ αραἰηεῦ ἴηο Ίμθαγοη οἳ ἴμο Ῥπατίδεθϐ, απά ο Φαάἅᾶποθος 

(πά οἳ Ἡοτοά), 

. 1θ6ί8 61768 4 Ῥηπά Μαη αἲ Ῥο[ιραίᾶς [ο]. ὃ 00], . 

. Τη Οοπ{ρβδίοη οἳ Ῥοΐος: Ἐϊτοῦ Απποιηοσπιθηῦ οἳ ια Ῥλαίσην 

. Ἑταπββσαταίίοη οἳ ἆοδαθ, . 

. Όττο οἳ α Ῥοπιοπίαο (απά Ώοαί απ Ώιηβ) Ῥογ [6], 8 99], . 

. Ῥθσοπά Απποιποσπιθηῦ οἱ ἴ]ιο Ῥαφδίοη, 

. Το Ῥϊθορ οἳ Της Μοπογ [ο]. ὃ 186], . 

.. πο {5 ὔπο γθαῦθοῦ .. ἴπο Ἐἰησάοπη οἳ Ἡεατεπ) 1 [ο 6 901], 
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ὀοΝτΗΝΤτς ΟΕ ΘΕΟΤΙΟΝΡ. 

Το]σοταίῖο, 
«Τηο Ώοσυήπο οἳ Οβεποος, 

Αη ΤηΠοερίίαοΙθ Βαπιατίίαη Ύ 1]]αρε αρατες, . | 
Οοπαϊμοπς οἳ ὈϊεοιριθεΏίρ: (4.) πο Ἐπελνιακἰαε[ίο Ῥικοῖρ]ο 

[4]. 
(5,) Το Ἐτεοσραρίεά Ῥήκοῖρ]ο [6]. 8 44], 
(06) Τπο Ἠαϊάτπο Ὠϊβοίρ]ο [ο], Ίπκε ν. κ. 
Τηο ἸΜρείοη οἳ 61θ Βενεηίγ, . . 
Τπιο Ἐείατη οἳ πε Βενοπίγ, . 
Τμο Μγείθνίες οἳ ὔ1ια Ἰπράοπα [ο 5 58], , , . , 
Τμο Τηγεις (ΟΩπθβίουι [ο 8 18811 Ῥαταρίο οἳ ἴπε (οοά 

ΦαταατίθαἩ, , , . , 
268116 δη[οτίαπθᾶ Ὦγ Ματθια, 
Τα9 Τιογᾷ” Ῥταγευ [ο]. ὃ 92],. 
Τμ Ἱπιροτααπαύα Ἐπίεπά : Ἐποουτασετηθηῦ [ο Ῥπαγος, 
Οπτε οἳ α Ώαπιδ Ώεπιοπίας [ο]. 88 63, 68], 
Φοπηθ ἀθβίτο α ῇρη [ο]. ὃ 1011, 
1686 ταίαύας ὀ]αῖσ Αοουσαζίοης [οὗ, δ 69], 
Τηο Τταο Ἐε]αθίοπεΙήρ [ο. δ 217], 
Το οπ]γ βίρη αἴνετ [ο], 8 1011, 
Τ1ϱ Τή6]νό πιωδῦ πηοῦ Ῥο ᾳπεηοσἈθᾶ, 
}ερας ἀἶπαρ τῖθι α Ῥματίδοο: Αοοικθά οἳ εαἠτπσ αν εν Ὀηνακιοᾶ 

Ἠαπάς, Ἐο ἀαποτιποθς ὅἱιο Ῥ]ατίεαος, 
Ἠγροσχίγ 1] Ῥο ππνείϊ]θά: Τ]6 λορησιγ ο. ιο παν 

Ὀρίπέ [6], 6 69], 
ϱπαττδ] αροαῦ αΏ ΙηἨθτ]ίαησθ, 
ῬαταΡίθ οἳ 0ο Ἠ]οὮ Ἐοοι, 
Ττηδί 1π. ἄοά {ου Ῥοοά αιά Οϊοεήπᾳ, 
Το Ἐληράοαι οἳ ἄοά πο Ἔτπο Γτοάδατςο, 
Ῥαταρ]ο οἳ νο Ῥ]εκδοάποςς οἳ. ἨΓα[ο] δα] Βοτναπίς (4. ) [οί ἃ 199 6. ν 
Ῥουπ} οἳ Έα]ςο απᾶ Ἰρποταπό Βοτναπίς (0.) [ᾳ, ὃ 192 Η.], 
Ῥήν]αῖοη {πο Ἐπτοῦ Ἠορι]έ οἳ ἴπο Τεασ]ήτσ οἳ 5 6ρυς [ο). ὃ 54], 
πο Β]ρης οἳ πο Τάπιας [6 , 86 70, 1011, 
Τηο εαργροβθᾶ ο πάρπιοπύ οἩ (9]186.ἨΡ, απιά Ῥθορ]θ οἳ 7 οπικα]οπι, 
ῬαχαΡ]ο οἳ ο Ῥαττεῃ Εἶσ του [ο δ 180], . 
Τιουρῖης οἳ ο Γοπιαη, πΠοίη Θαΐαη Ἰαᾷ Ῥοιιπᾶ, ο ὅ]ιθ βαμραίᾶι, 
Ῥανα)]ο οἳ ἴπο Μαρίατά Βοοά [ο]. 8 801, 

». μεανεν [ο]. δ 81], ' . 
Αιο. που 16η αυ Ῥα βανοᾶ 3 Ομ 1δίοης οἳ Λάπαϊκκίοα ίο Βιο 

Ἐιηράοπι,. , 
πιο ἸΜρεβᾶρο οἳ «περα ἴο Ἠστοᾶ : Ταπλουίή ονου . σπςαλθτα [ο 

6 1ρο], 
76818 οὐ Μοαί ἵπ α Ῥλλατίκος) 8 Ἠουεο: Ουτο οἵ Ῥνοβαγ. οἩ ὑθ βαραίῖι, 
ῬαταΡ]θ ασαἸηςὺ {]απς ἴπο Οή6ί βθ6αίς αἲ Ἐοαρίς, : 
Ἐχ]οτίαίίοη. {ο Ιην]{θ ὑημθ Ῥοοι, 3. . 
Ῥαταρ]ε οἳ ὅἶλο τον ΒάρΡετ [0]. 6 185], 

191 
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980. 

150. 

151. 
153, 
158. 
154. 
156. 
1566, 
151. 
1668, 

159. 
160, 
161. 
162. 
168. 

164. 
106. 
166. 
167. 
168. 
169. 
110. 
171. 
179. 
178. 

154. 
176. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 

192, 
185, 
184, 

ΟΟΝΤΕΗΝΊΤΡ ΟΕ ΡΕΟΤΠΙΟΝΡ, 

0οπά ους ον ἱβοΙρ]εςΠΙρ: (4.) ἆασας {ο Ὦο Ῥτοίρυτεά 6ο Γάπάτες, 
(3.) Τη 01088 {ο Ὦο Ῥουτπο [ο], ἃ δ4],. 
(ὄ) πο Οορέ {ο Ῥα οοιηίθά: ΤΠ6 Ἰάρνοηδω Βπ]]άρν: 

Τπο Τπιρτογ]άεπῦ Ἐ1πρ, 
(0.) ΔΙΙ Ῥοβερεβίοπς {ο Ῥο τοποιποεᾶ, 
(4.) Τπο ΒρΙΠ6 οἳ Βαοτίῇοε ἴο ο πια πἰο ποᾶ, 

ῬαταΡ]ο οἳ ὑπ6 Τιοςὺ ΘΠεαρ (016 οἳ α Ἠυπάτεά), 

” ”. μοβ Ώτασμπηα (Οπο οἳ Τε), . 
μα »Ἠμοδ ῶοη (Οπο οἳ Τηνο), 
» ».. Ὀτπεῦ Βίοψατά, , 

}6ρτι6 τθυιι]κος έπο ἸΜοησγ-ἱογίης ματς, . 
Ῥτοποιπορβππαπύ οἩ Ῥίνοτορ [ο]. ὃ 166], 
Ῥατα}]ο οἳ ἴ]ιο Ἠ]ο]ι Ματ απ Ἱνασατις, , 
Οοπεἰάρταίίοπ {ος {πο Ἰοα]ς απά {ο Ἐνηπο: Τ]ιο Ταν οἳ Βυρρίω. 

Ώοι απά οἱ Ἐοτρίγεπος (4.), . 
Ῥαταβ]ο οἵ ἴπο Ὀπ[ονοἰνίηςρ Θεγναηί 6 ), 
Τηθ Ῥουψγατ οἱ ΒαΙ(1, . 
Έπαηχ8 ποῦ ρίγαυ [ου Ῥῦσ ἄσπο, 
Τηο6 αταίεία] Βαπιατίζαν Ίθρος, , 
4 Τπο ἰπράοσπα οἱ ἄοά 19 πα θία Θπ1ουρ) . Τις Όογν οἳ Βις 

Φοπ οἳ Μαη, . 
Ῥαταδ]ε οἳ 61ο Ὀπ]αεί αάρς,, 

” ». Ἐπ8σἱ66θ απά {1ο Ῥ0]]ομτ, 
Ὅδοσιτες οι Ώίνοτσο [6 δ 1561, 
5.686 τεσθῖνος 111419 ΟΠ1]άται, 
Τε Ἠ]οι Υουπρ Ματ (Βτ]οτ), , 
Ἠατά {ἴοχ γα Ἠ]οὮ ὑο οπὔες {1ο Κἰπσάοιη, 
Ῥεΐαιρ Ωπδαύίοα αροιύ Ἐθινατάς: (4) 6αποτα] Λπσννον οἳ τς 6ρυ5, 
(2.) ΒροοΐΠο Απβγγατ : Ῥαταδ]ο οἳ ἐῑιο Πιαῦοατοις ἵπ 6ΐιο Ὑππογατά, 
Τ]τᾶ Απποιυηοεπιεηῦ Οἱ {ο Ῥαβείοτ, ον πο Ίαγ {ο {6γαδα]θπι, 

Ἔθααοδύ οἳ (ιο Μούμου ο) Ζευοάαες Θους: ΑρϊπύιαΙ Ἐχα]ίαδίοη 

ηοῦ δη Αγρα Βοιατά, . 
Ἠεα]ίηρ οἳ (Ἔψο Μαη) (Οπα παν) Ῥ]Ηπᾶ ηΘᾶΣ ν .. 
16815 απᾶ ΖαοσἩσας, . 
Ῥαταρ]ο οἳ {πο Ῥοιπάᾶς [ο]. δ 199 σ. .. 

56818 οΠὔθΥς  6γιβα]θη {Π Ττ{απιρῃ, . 
Οατίαΐη Ῥπαδίεορς τοπιοηβίγα{θ, 

ΟἸεαηρίης οἳ 61ο Τατηρ]θ, απᾶ Ἠρα]]ης οἳ Ῥ]ιπᾶ θπᾶ Ταπιο [ο 8 181], 
Της Ὀπητϊ κα] Ἐϊρ Τνου Οπταεά [ο 6 140], 
ΟἨδαπείπρ οἳ πα Τεπιρ]θ [ο. 179]: Τϊο Ο1αξ Ῥεϊοσίς π] Βοτῖμος 

βοοῖς ἴο ΚΙ] ζεδις, . . . 
ΟοπγοτβαίοἩ αοιιό 11ο Ἐὶρ Έτεε, 
Ῥεοιεεῖου οἩ 1ο Απὐιοηςγ οἳ ἆαρας, 
Ῥαταδ]ος ροζοπ. αραἰπςὺ ὑλ1ο Ναδίον: (4.) Το πο Βοη8 Βοπό ἐπίο 

ἴπο Ὑπογατά, . 
ο (5) Το ἨΠοκεᾶ Ἠιικναάπιοη, 



195. 

194, 
195. 

190. 
197. 

198, 
199, 
200. 
201. 
905, 

908. 
204, 
205. 

206, 

907. 
308, 
205. 
«210. 

ΟΟΝΤΗΝΤΡ ΟΕ ΡΕΟΤΙΟΝΡ.᾽ 

. (σα ) Ῥαταδ]ο οἳ ἴ]ιο Ἐογα] Μανγίαρο Ἐολοί [ο]. δ 1491, 

. Ῥ]ούήτς Εβαΐπού /θριφ: Τϊβοιβδίοη γηθα Ῥμαχίεεθϐ απᾶ Ἠοτοδίαπα 
αὐοπί ραγίῃς Τη αίο [ο], 6 1081. 

» Ῥϊδοιβίοη γη Βαάᾶτιοθθς οἩ Ματτῖασθ απιᾷ {πα Ἐοκαττοσξίοα, . 
. Της Θαάάποθες ἱ]οηοθά, ο Ῥπατίσοο Ταήγος αδὶκς, “πο 19 ὧνο 

ατοαῦ Οοπιιπαιάπισηύ {πι πο Τον 1 [6 8119], . 
. 1θδας {π (ατη ᾳπθρύίοης ο Ῥ[Παήβεθρ αὈοιῇ 1ο Ώαν]άϊο Μεεείαϊι, 
,. ᾖοδας ἆσποιπος» ῬοῦΏ Φοτ1068 απά Ῥ]ατίδοςς, 
» ἆοβαβ Ῥταίςες πα ιά οπής 6114, . . . . . 
.. Ἑβοπα[ο]ορῖσα] Ἠϊβοσατβο οἳ ὀ6δ1β: (4.) Ώορίταοδίοη οἳ {ο Τοπαρίο, 

(2.) Β]ρης οἵ πε Ῥατοιδία: Τηο Βεσίππίηρ οἱ 1ο96Β, 
(ζ) Μοτε Βίσης: Της ΟαὐαβίτορΠο 1πΠ ο τάσα, . 
(2.) Ῥοτήεηϊς 1η {1ο Ἡδαγεπα αης ιο Ῥατθῖι : ὅἱιο Οοπιῖπς οἳ 

ἴ]ο 5ου οἳ Μαα, . 
(5:) Τ]ο βάρις ατο οο/αίω: Ῥαταῦ]ο ο πο Εϊμ Ἴτοο ραβίπα 

{οτύἩ 169 Τωρθιγο», , 
(4) Ώαγ απᾶᾷ ἘἨσατ Κποηπι [ο πα Ἐαῦλον οἳἳγ: Νοκ 

Του ὙΓαϊοπῖης, . 
(6) Τϊο Ἑ]δεεοάποας οἳ Ὑαἰόμεα] Βουναπίς [ο 8 195], 

ο (1:) Τηο Ώοοπι οἳ Ἠοκοᾶ Βαυναπίς [ο]. 8 16) 
(1.) ῬαΐαΡ]ο οἵ ἴ]νο Τεν Ὑ]τοίπς, . 
(ὦ.) Ῥαταβ]ο οἳ πο 'Γο]οηῖς [ο]. 5 176], 
(6) Το Τιβρί ο αάστησπῦ, 

1θβτι8 ὑεβοῖιθ 6Υατγ ἄασ ἵπ 1 Τ6πηρΙο, Απ  ρεηάς ΕγεΙΥ πἱρ]λή 0η 
ἴπο Μοιπῦ οἳ ΟἨνας, , . . 

Ἐουτί Απποηηοσιηεηῦ οἳ ἴμε Ῥρκεῖ σα, , 
πο ΟΠ16ί Ῥπεβίβ απἆ [1ο Ἠ]άοτε (Φοτἱ06ς) Ῥ]οῦ βοτ ία ΝΓανᾶαν οἳ 

165115, . 
Πο Αποϊημμ οἱ ὧἆθει αὖ Ῥοδισηγ [ὁ δ 6τ], 
Οογοπαπύ ΤῬείήθευ «πάνς Ἰεοβτ]οῦ απᾶά ἴπα ομίος Ῥεϊοκία (ωωᾶ 

Οαρίαπς), . 
Ῥτοραταθίοη {οΥ ὅ]ιθ Ῥαπολα] βμροι, 
Το Ῥαδο]α] αρροτ: Απποηιοσιιαηό οἱ πα Ῥεήταγα], 
Το πε ὐαθίοα οἳ νο Τουάς Θαρρου, : 
«Ὕγπο 18 ὕιο Οτοδίςεύ” 1 [6 8 109], . 
16δή5 {ούΘναχης Ῥοΐου οἳ Ἡϊ5 Ἐλιμ]θβδηθρς: “Το Βιθορ α]ια]] )ο 

βοβ{ῦοτοά , 
168118 Εογοφθ της ἴ]ιο Ἐγνο]νο ο Ῥαυρος, : 
16808 γη ιάτανής ὕο ἴ1ο Μοιηύῦ οἳ ΟἨνες: Τ]ο Λο Ί ἵη (δλκοπιαπο, 
Τ1ο Ἑείταγαι οἳ 6εβας: Α11 Η9 Ὠϊεοῖρίες {ογβα]κα Πάπα, 
16515 5617εᾷ απᾶ ὕακει Ῥαΐοτα  ..- Α.τοιΏς τα {ο]ίουνς λα 

{ου α πἨ]]α, 
ᾖο8ι8 οοπάαιαπθᾶ ὮΥ ῆιο βαπἱιθᾶ σίπι : ” ο Έα] οἳ Ῥοΐοη, 
16815 (αίκοη Ῥοΐοτα Ῥ]]αΐθ, . ... . 
Έαπιοσρο οπᾶ Φυ]σάθ οἳ ϱαάας, 
7 οδα5 αοοαεεά Ῥεΐοτο Ῥ]]αΐα, 
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ΟΟΝΤΗΕΝΤΕ ΟΕ ΡΗΟΤΟΝΡ.. 
΄ 

ῬΠαίο δεπάς 2 εδης, Ῥοίηρ α (9]Πθαη, ο Ἠστοῦ, Ὑπο α1Τα75 Ἠήπη Ίπ 
πιουίς αρΡατε], 

«16815, βοηῦ Ῥαος ἴο Ῥηαΐθ, 18 ̓ αραίτι ἀρο]ατοᾶ το Ῥο ποῦ πνοσίμγ οἳ 
ἀεαδίμ, 

Α. Ῥεΐκοπου πηποθῦ Ὃο ἀοἱἰγοτοᾶ αὖ 8ιθ Ἐοαςή : Ῥαταῦνος, ἠηρέσλᾶ οἳ 

165115, οΏοβεπ Ὦγ πο Μοῦ, 
Ῥήαΐο α Οητά πηρ ἄθοῖατου 769118 ἑππιοσρπό, Ριό Δε] νους Ἠ τα ἴο Ρο 

ογιοίΠθᾶ, 
16818, ατταγεά ἵπ πιοσῖς Ρατρῖο, 18 1οᾶ Αγ ίο πο αποϊβοᾶ, . 
ΜΦΙπηοη {πο ΟγτοπῖαΏ [ο]. δ 104, Ματ]ς χνἰ. 24], 
Τμο ἸΓεερίπς ῬδιιρΏύετς οἳ 1 ογπδα]επι [ο]. δ 126], 
Οπιοϊβχίοη απά Ώθαί] οἳ ἆαδας, 
Ἐκίταονάἴπαχγ Ῥοτίοηίς: Τ19 Οαπίτσίου/ς Τοκάτησυτ ; 
Το Ὀρθοἰαίοτς απ πο Αἰἰοπάαπύ Ίοπηε, . 
Ῥατία] οἳ 66βας ὮΥ {οβερ] οἳ Αππιασα, 
Α. απατά βεῦ ουευ ἴῑια Τοπιῦ, απά ἴ]α Βίέοπς βρα]ας, 
Τι Φύοπο το]]οᾷ θΊναΥ: “Ἡε 15 Ἠϊδοι 
Τηρ Ἠείατη οἳ ἔπα Γοπισπ ἔτοτη {πο Τοπτῦ, . 
16818 ΑΡΡρεαΥ6 ὕο Ματγ Μαράα]απο (απ Ματ ἴ1ο Μοῦῖιοι οἳ } πο) 
Τπιϱ Ττοβοετγ οἳ πο ἀπατᾶς, . 
169118 αρρεατς 6ο Ἔνο Ῥἱεοῖρ]θς αὖ Ἐπιπιατις, απᾶ οαίς να Βιοτα, 
76815 ΔΡΡΘΑΥΡ ἴο πο Έ]ενοη αὖ ὁ6γηδα]θίη, αηᾶ εαΐς η Ὦ πετ, 
165115 αΏρεατα {ο ὗ]ιο Ῥ]ονοαη {η (411166, 
Τῆιο Ῥατονγο]] Οοπιπιαπάς οἳ ἆοδις, 
ΤἘἩο Αεοθηδίοη οἱ ό6β15, 
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ΤΗ 

[πλεακ.] 

ΕΤΒΡΊΤ ΤΗΒΡΕΗ αΘΡΡΡΙΝ, 

1νΝ αβΒΕΕΚ. 

6 1, Ρηζ[αος. 

ΙΤΚΕ 1 

1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασ- 
θαι .διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορηµένων 

2 ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέ οσαν ἡμῖν 
οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὑτόπται καὶ ὑπηρέται γενό- 

Ὁ µενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολου- 
θηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξής σοι 

4 γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἃ ἵνα ἐπιγνῷς περὶ 
ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαγ. 

ὃ 2. ὦο]ι {8 ῥΥοπιϊθεᾶ ἐο Ζαε]ναγίας ὃψ ιο αποεῖ σαὐντεί, 

6 Ἔγένετο ἐ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου βασιλέως 
τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας 
ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν 
θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 

ϐ Ἐλισάβετ. Ἴσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 
ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόµενοι ἐν πάσαις 
ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώµασιν τοῦ ΄κυρίου 

7 ἄμεμπτοι. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι 
Αν ς 35 4 ὣ Ἆ 3 { 
ἣν ἡ Ἠλισάβετ στεῖρα, καὶ. ἀμφότεροι 

/ ων) Αα Δ 

προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν σαν. 
8 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ 

΄ Α 3 ο 3 δα 3 ) α τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, 
ΔΝ Ν. 3 ΑΦ ς / 5 ω 

9. κατὰ «τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ Θν- 
μιᾶσαι εἰσελθὼν εἲς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, 

α) [ο 

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχό- 
11 µενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυµιάµατος. ὤφθη 

δὲ δν. 4 λ, / ε Ν Ε] δ ο 
ἑ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν 

12 τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυµιάµατος. καὶ 
ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδώγ, καὶ φόβος ἐπέπεσεν 

Α 



[κατ] [ΜΑΣΕ.] ΤΌΚΕ 1. [9 3. 

19 ἐπ᾽ αὑτόν. : εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος" 
μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡἢ 
δεησίς σου, καὺ η γυνή, σου Ἔλισάβετ γεν- 
γήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

14, Ἰωάννην:. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἆγαλ- 
λίασις, καὶ πολλοῖ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ 

16 χαρήσονται. ἔσται γάρ µέγας ἐνώπιον 
/ ΔΝ - Ν / 3 Δ ας Ν κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὗ μὴ πίῃ, καὶ 

πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας 
16 μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἱσραὴλ. 
17 ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν" καὶ 

αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύ- 
ματι, καὶ δυνάμει Ἠλέία, ἐπιστρέψαι καρδίας 
πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐ ἐν φρονήσει 
δικαίων, ἑ ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασ- 

18 µένον. καὶ εἶπεν Λαχαρίας πρὸς τὸν ἄγ- 
Ύελον" κατὰ τί γνώσοµαι τοῦτο: ἐγὼ γάρ 
εἶμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα 

19 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ' ἐγώ εἶμι Ῥαβριὴλ ὃ ὁ 
παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ «θεοῦ, καὶ ἄπεσ- 
τάλεν λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί 

20 σοι ταῦτα" καὶ ἰδοὺ ἑ ἔσῃ' ̓σιωπῶν καὶ μὴ 
δυνάµενος λαλήσαι ἆ ἄχρι ἧς ἡμέρας Ὑένηται 
ταῦτα, ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις 
μου, οἵτιες πληρωθήσονται εἷς τὸν καιρὸν 

21 αὐτῶν. καὶ ἦν ὃ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχα- 
ῥίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν 

22 ἐν τῷ ναῶ. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆ- 
σαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν͵ ὅτι ὁπτασίαν 
ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς Ἡν διανεύων 

28 αὐτοῖς, καὶ διέµενεν Κωφός. καὶ ἐγένετο 
ὥς ἐπλήσθησαν αἳ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 

24, αὐτοῦ, ἀπῆλθεν ες τὸν οἶκον αὐτοῦ. μετὰ 
δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἠλισάβετ 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν µῆνας 

26 πέντε, λέγουσα ὅτι οὕτως µοι πεποίηκεν 
κύριος ἐν ἡμέραις αἲς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός 
µου ἐν ἀγθρώποις. 

6 9. «/εδιις 6 ῥγοπιϊθεά {ο Ἱανι ὃψ ια απροἶ Εαὔνίε]. 

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῳ ἀπεστάλη ὁ ὁ ̓ ἄγγελος 
Ταβριλ ἆ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἲς πόλιν τῆς Ταλι- 

2/ λαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ, πρὸς παρθένον 
ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ 
οἴκου Δανείδ, καὶ τὸ ὄνομα, τῆς παρ ένου 

268 ἉΤαριάμ. καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν ὁ  ἄγ» 
29 Ύελος εἶπεν' χαῖρε, κεχαριτωµένη! ὃ κύριος 



τΌὌΚΕ 1. [84. 

90 

91 

82 

98 

41 

96 

96 

87 

88 

/ / μετὰ σοῦ. ἡἢ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη, 
καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὃ ἀσπασμὸς 
Θ Φ Αα λ 

οὗτος. καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος αὐτῇ μὴ 
Α 5 / 

φοβοῦ, Μαριάμ' εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 
αν ο) ΔΝ / Ε) Ν Ν θεῷ. καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ 

/ « ε/ Ν / µ Ν 3 3 μὴ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Αα Ὡ Ν Ἰησοῦν' οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου 

ο. ΔΝ 

κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς 
Ν / Α . Ν τὸν θρόνον Δαυεὶὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 

Φ 3 Ν 
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακὼβ εἲς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 

/ 3 μ Ν δι νο 3 τέλος. εἶπεν δὲ Μαριὰμ. πρὸς τὸν ἄγγελον" 
ρ . / 

πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ; 
καὶ ἀποκριθεῖς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὑτῇ' πγεῦ- 

ό / 

µα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμµις 
ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννῶ- 

νά 4 ελ ϐ . ΔΝ ἷδι χΝ µενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. καὶ ἰδοὺ 
ἨἘλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνειλη- 
Φυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν 
ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουµένῃ στείρα" ὅτι 
οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 
3 Ν ͵ / 3 Ν ς / » 

εἶπεν δὲ ῬΜαριάμ. ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου 
”. α Αα 

γένοιτό µοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλ- 
3 ω 

θεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

ο δ4. Μεοὐύπρ οἱ Ἠκαδοῆν απᾶ Μανῃ: Ματ)ε βοπᾳ. 

99 

40 

41 

49 

48 

2 Φ ιν ΔΝ ᾿ Α ε / /΄ Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύ- 
ταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινῆν μετὰ σπουδῆς 

3 / 3 ζό πω... 3 Ν 3 
εἲς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἴσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
Μαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἠλισάβετ. 
καὶ ἐγένετο ὥς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς 

3 [ος / Μαρίας ἡ Ἠλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος 
3 / » ΔΝ / ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς' καὶ ἐπλήσθη πνεύματος 
ς. ς 3 / Χ / - ἁγίου ἡ Ἡλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ 

ή Ν. 9 / Ν 
µεγάλῃ καὶ εἶπεν' εὐλοχημένη σὺ ἐν γυναι- 

/ ο ξίν, καὶ εὐλογημένος ὃ καρπὸς τῆς κοιλίας 
σου. καὶ πόθεν μοιτοῦτο ἵνα ἔλθη ἡ µήτηρ 

Αι / / Χο. 
τοῦ κυρίου µου πρὸς ἐμέ; ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγέ- 

. ἑ κ γἐτο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἲς τὰ ὡτά 
µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος 

Αα / ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. καὶ µακαρία ἡ πιστεύ- 
ο 3 / ο / 

σασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις 
αὐτῇ παρὰ κυρίου. καὶ εἶπεν Μαριάμ" 

λ' / ς / Χ ΄ κ 5 µεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν κύριον, καὶ ἠγαλ- 
2. Α 

λίασεν τὸ πνεῦμα µου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι 
γ / - μα" 

µου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς 
/ Αα δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν µακα- 

’ 

ριοῦσίν µε πᾶσαι αἳ γενεαί, ὅτι ἐποίησέν 
9 



[ΜΑΤΤ.] 
ο 

[Μλακ.] ποκε 1. ο [85 

--- 50 

--- 51 

--- 52 

-- 6ο 
--- σ4ι 

--- ὅδ 

μοι μεγάλα ὁ ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄγομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἴλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ 
γεγεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. ἐποίησεν 
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν 
ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν' καθεῖ- 
λεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν 
ταπεινούς, πειγῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν και 

/ 

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. ἀντελά- 
βετο Ἱσραὴλ. παιδὸς αὐτοῦ, µνησθῆναι 
9 / Ν 3} Ν Ν { ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας 

Α : ΔΝ . / 

ἡμῶν, τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ 
εἷς τὸν αἰῶνα. 

Ἔγμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὥς µῆνας 
Ἅ α Σις / αν Ν ντ 5 τ τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

6 δ. Βιγίν ο) οοἶ πι: Εις Ιαἰλιονς Ῥγορ]ιθοη. 

ο 67 
---- ὤδ 

- 59 

--- 60 

---- 61 Ἰ 

- 602 
--- 6ο 

--- 64, 

- 0ὅ 

--- 66 

-- 6 

--- 68 

--- 69 
-- Τ0 

--- 71 

- ον ὃ / Β / ς / ο τῃ δὲ Ἠλισάβετ, ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ 
τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. καὶ 
ἤκουσαν οἳ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς 
κ 3 / / ν.δ. - 3 [ην 3 
ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ µετ 

. -- - αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὑτῇῃ. καὶ ἐγένετο 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ 
παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ 

/ 3 α. 3 3 } Ν ’ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν' οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται 
/ Αν κ. Ν / Ἰωάννης. καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς 

ἐστι ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ 
ὀνόματι τούτῳ. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ 

Νο Ἂ { ῶ αμ. ο 
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. καὶ αἰτήσας 

/ 5 / 3 / 3, ολ πινακίδιον ἔγραψεν λέγων' Ἰωάννης ἐστὶν 
. Ν τὸ ὄνομα αὑτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες, 

/ ΔΝ ιά αν 

ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ 
ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν ᾿ 

/ ος. 3 ιά / Ν 

θεόν. καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς 
περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ 
τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα 
ταῦτα, καὶ ἔθεντο πάντες οἳ ἀκούσαντες ἐν 

- / 5». / / 34 ΔΝ / τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες' τί ἄρα τὸ παιδίον 
-ν ο 2 τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἣν µετ' 

3 μα) Ν ς ΔΝ 3 1) / αὐτοῦ. καὶ Ζαχαρίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη 
πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων" 

3 κ. ΄ ες Ν ο. 3 / ό 

εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἱσραήλ, ὅτι 
3 / ο) / ΄ Α ο. ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσι τῷ λαῷ 

: νο 3 ων 3 αὗτοῦ, καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν 
οκῳ Δανεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, καθὼς ἐλάλησεν 

/ διὰ στόµατος τῶν ἁγίων ἀπ᾿ αἰῶνος προ- 
[ολ Ε) Α /) 3 ) α ς Α Ν φητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ - 

ἐκ χειρὸς πάντων τῶν µισούντων ἡμᾶς,. 
4 



ΜΑΠΤ.Ι.  ΜΔΕΚ 1, ΤΟΚΕ 1, [68 6, 7. 

--- --- 72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων. ἡμῶν καὶ 
--- --- 78 µνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, ὅρκον | ὃν 

ὤμοσεν πρὸς ̓ Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 
-- - 74ι τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ .χειρὸς ἐχθρῶν 
-- -- 76 ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ, ἐν ὁσιότητι, καὶ 

δικαιοσύνη ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας 
-- ----- 76 ἡμῶν. καὶ σὺ δὲ παιδίον προφήτης ὑψίστου 

κληθήση. προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου 
--- --- 77 κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι 

γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει 
- --- 76 ἁμαρτιῶν αὐτῶν διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ 

ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ 
-- --- 79 ὕψους ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ 

θανάτου καθηµένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς 
πόδας ἡμῶν εἷς ὁδὸν εἰρήνης. 

Εξ 6. ἀγουήν απ Ώευε]ορπιοπί οῇ «]οἶιη. 

--- ---- 60 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο 
πνεύµατι, καὶ ἣν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας 
ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἱσραήλ. 

ξ 7. ἄεποαῖοφ ο) ζο6ερ, Μαη) Μαιθδαπά [ο]. δ 25]. 

1, 1. 

1. Ἑήβλος γεγνέσεως 1. ᾿᾽Αρχὴ τοῦ εὔαγγελιου |[6/. 11, 
Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δανεὶδ υἱοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ 25-58.] 
᾿Αβραάμ. 

2 ᾿Αβραὰμ ἐγέγνησεν τὸν Ἴσαάκ, -- --- 
ἼἸσαὰκ δὲ ἐ ἐγέγνησεν τὸν Ἰακώβ, 
Ἰακὼβ δὲ ἐ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιούδαν 

καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
ὃ Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ --- -- 

τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, 
Φαρὲς δὲ ἐ ἐγέννησεν τὸν, ἈἨσρώμ, 
"Ώσρὼμ δὲ ἐ ἐγέννησεν ᾿ τὸν ᾿Αράμ, 

4, ᾿Αρὰμ δὲ ἐ ἐγέγνησεν τὸν Αμιναδάβ, -- -- 
Αμιναδὸβ δὲ .ἐγέννησεν τὸν Ναασ- 

σών, 
ἹΝαασσὼν δὲ ἐ .ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 

6 Ἀαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοὲς --- -- 
ἐκ τῆς δα χάβ, 

Ῥοὲς δὲ ἐ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ έ ἐκ τῆς 
Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰεσσαί, 

Ἡ Τὴο Ἐονίκογε Τοχῦ αἀάς υἱοῦ τοῦ θεοῦ, π]ίοἩ πιαγ Ῥε «οπιέταθθοᾶ ππἑἩ 
Μα{]ιον”ς υἱοῦ Δαυεὶδ. 

υ) 



68.] ΜΑΤΤ. 1. [πλακ τῃ πκε 1] 

6 

ἤ 

ς2 

10 

1 

12 

15 

14 

16 

16 

17 

15 

3 ΔΝ Νο / Ν Δ Ν 

Τεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δανεὶὸ τὸν 
4 ΔΝ κο ΔΝ 

βασιλέα. ιΔανεὶὸ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ῥολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὗρίου, 

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, 
5 Ν Ἐν , κ. 3 / Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αβιά, 
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ασάφ, 
᾿Ασὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ., 
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννήσεν τὸν Ἰωράμ, 
3 Ν ο) / Ν 2 / 

Ἰωρὰμ. δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Οζείαν, 
3 ο 9 κ 5 [ὰ Χ 2 / Οζείας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάδθαμ. 
3 / ν 2 / ..{ 
Ἰωάθαμ, δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχαζ, 

” ο. Ν 3’ / 
Αχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐζεκίαν, 

5 / ο / Ν ο. Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, 
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αμώς, 
3 Ν Ν 5 / Ν 3 / Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσείαν, 
Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιεχονίαν 

ΔΝ ΔΝ 3 λ 3 Αα 3 ΑΔ .. καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 
µετοικεσίας Ῥαβυλῶνος. 

μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Ῥαβυλῶνος 
5 / 9 ή. Ν / 
Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Ἀαλαθιήλ, 
Σαλαθιὴλ. δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζορο-. 

{ 

άβελ., 
Ψοροβάβελ δὲ 

᾿᾽Αβιούὸ, 

᾽Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, 
Ἐλ. Ν δὲ 3 Ν 3Α / 

ιακεὶμ. δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αζώρ, 
3 Ν ν 2. κ. / Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν «Σαδώκ, 

κ) Νν δ νΝ. 2 / Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχείμ, 
᾽Αχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούὃ, 
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑλεάζαρ, 
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Μαθύάν, 
Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, 
3 Ν κο Ν.. 2 Ν Ν Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν 

κ ὃ ΜΜ , 3 ο 3 ή 

ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη 
᾿ . ς / / 

Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός, 
Α 3 5 Χο δν 5 Ν 

πᾶσαι οὖν αἳ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ 
έως Δαυεὶδ γεγεαὶ δεκατέσσαρες, 
καὶ ἀπὸ Δανεὶδ έως τῆς µετοικεσίας 

Αα 9 ) ε 
Ῥαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσάρες, 

ο] κ ο / ο 

καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας Ῥαβυλῶνος 
ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσ- 
σαρες 

/ Ν 

ἐγέννησεν τὸν 

ὃ Θ. «δι 5 ρτοποϊθεά ἐο υΓοβορῖν ὃη απι απφεῖ. 
ν' 32 Φ / ΑΦ 

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. 
µνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας 

ο. 3 / Ν.. Ἀ ο] 3 2. ε. / τῷ Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη. 
ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίαυ, 

6 



59.1. ΜΑΤΗ. Ἰ. 1Η, [ΜΑΕΚ τ.] ΗΟΚΕ Π. 

19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ - --- 
θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐβουλήθη λάθρα 

90 ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμη- -- --- 
θέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη 
3 / 3 Ν ελ ίδ, Ν 

αὐτῷ λέγων' Ἰωσηφ υἱὸς Δανεί μὴ φο- 
βηθῇς παραλαβεῖν. Μαριὰμ τὴν Ὑυναϊκά, 
σου’ τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηό ὲν ἐκ πγεύματός 

91] ἔστιν ἁγίου, τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις -- ο --- 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. αὐτὸς γὰρ σώσει 

Δ Ν ε) ω Ν ϱ ς Αα 2 τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
Α ν 4 / 4 ον ) ι 

22 τοῦτο δὲ ὅλον Ὑέγονεν ἵνα πληρωθῇ, τὸ -- σ--- 
ῥηθὲν ὑπὸ µκυρίου διὰ τοῦ προφήτου 

28 λέγοντος' ἰδοὺ ἡ παρθέγος ἐν γαστρὶ ἕξει, -- --- 
ἑ ε/ ν χ 3” καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα 

3 Αα 32 / { 3 / αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευό- 
241 μενον μεθ ἡ ἡμῶν ὁ θεός. ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ --- π- 

ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου, καὶ παρέλαβεν τὴν 

26 γυναῖκα αὐτοῦ. καὶ οὖκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν -- - 
έως οὗ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα. 
αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

6 9. Βιγίῆν οἱ οεδωδ αἱ Βεή]ν]ε]νοπν: Οθπειως ο) Θιωζγὑηζιθ, 

πο π. 

-- -- 1 ᾿Ἰγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
ἐξῆλθεν δόγµα παρὰ Καΐσαρος Αὖ- 

το γούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν υτὴν 
-- --- 2 οἰκουμένην. αὕτη ἀπογραφὴ ἐγένετο 

πρώτη ἡγεμονεύοντος τῆς Ἄυρίας υρη- 
-- -τ-- 8 νίου. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογρά- 

φεσθαι, έ ἕκαστος εἷς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 
---- -- 1 4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Ταλι- 

λαίας ἐκ πόλεως ἸΝαζαρὲθ εἰς τὴν 
Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δανεὶδ ή ἥτις καλεῖται 
ἨῬηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου 

---- - 6 καὶ πατριᾶς Δανείδ, ἀπογράψασθαι 
σὺν Μαριὰμ, τῇ ἐμνηστευμένῃ. αὐτῷ 

- ----- 6 οὔσῃ, ἐγκύφ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι 
αὐτοὺς ἐκεῖ ἳ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι͵ τοῦ 

1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γε -- 7 τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν ) αὐτῆς 
νηθέντος ἐ ἐν ἨῬγθλε- τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν 
ἐμ τῆς Ιουδαίας ἐν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, 
ἡμέραις Ἡ ρώδου τοῦ Ἱο διότι οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ 
Δασιλέως, καταλύµατι. 



86 10, 11.] ΜΑΤΤ, Π, | [πλ τ] υσκΕ 1, 

10 

12 

᾿ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἆ ἀκούσαντες 

610. Υρί οἳ ἐιε Μαρί, 

ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν . παρεγέγοντο εἰς 
Ἱεροσόλυμα λέγοντες" ποῦ ἐστὶν ὁ ) τεχθεὶς 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; εἴδομεν Ύὰρ αὐτοῦ 
τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀγαπολῆ, καὶ ἤλθομεν 
προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἀἄκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς 
Ἡρώδην” ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα 
μετ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ Ὑβαμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυγ- 
θάνετο ) παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 
οἱ δὲ εἶ εἶπαν αὐτῷ" ἐν ῬἙηθλεξμ, τῆς Ἰουδαίας" 
οὕτως γὰρ Ὑέγραπται διὰ τοῦ προφήτου. 
καὶ σὺ ὺ Βηθλεέμ, γη Ἰούδα, οὖδαμῶς ἐλαχίστη 
εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα. ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡ ἡγούμενος, ὅστις ποὶµανεῖ τὸν 
λαόν µου τὸν Ισραήλ. τότε Ἡρώδης λάθρα 
καλέτας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ αὐτῶν 
τὸν χρόνον τοῦ Φφαιγομένου ἀστέρος, καὶ 
πέµψας αὐτοὺς εἷς Ἑηθλεὶμ εἶπεν" πορευ- 
θέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου: 
ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ 

τοῦ Βασιλέως ἐπορεύθησαν' καὶ ἰδοὺ ὁ 
ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν 
αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν 
τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ τον ἀστέρα ἐχάρησαν 
χαρὰν. μεγάλην σφόδρα. καὶ ἐλθόντες εἰς 
τὴν οἶκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσε- 
κύνησαν « αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαν- 
ροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν 
καὶ λίβανον καὶ σµύργαν. καὺ χρήηµατισ- 
θέντες κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς 
Ἡρώδην, δύ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς 

3. 3 

τὴν χώραν αὐτῶν. 

δ 11. Τοὲ ο) ἐο Φ]ιερ]ιεγᾶν. 

--- ---- 8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρα τῇ αὐτῇ 
ἀγραυλοῦντες καὶ «Φυλάσσοντες φυλακὰς 

ϐ τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν' καὶ 
ἄγγελος κυρίου ἐπέστη͵ αὗτοῖς καὶ δόξα 
κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν 

10 φόβον μέγαν. καὶ εἶπεν αὗτοῖς ὁ ο ἄγγελος: 

μὴ φοβεῖσθε' ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὃ ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἡ ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν 
δ 



ΜΑΊΤ.Τ, [ΜΑΚ 1.] ΙΟΚΕ Ἱ. [68 19, 18, 

.. ο πο” 19 Χριστὸς κύριο, ἐν πόλει Δανεδ. καὶ 
τοῦτο ὑμῖν. τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος 
3 / 3 Γ Χο» ΄ 

-- ---- 19 ἐσπαργανωμένον ἐν φάτνῃ. καὶ ἐξαίῴνης 
ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς 
οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντωγ" 

θ-- - 14, δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ ) γῆς εἰρήνη ἐν 
-- --- 16 ἀνθρώποις εὐδοκίας. καὶ ἐγένετο ὡς ἁπήλ- 

θον ἆ ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἳ ἄγγελοι, 
οἳ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους" διέλ- 
θωµεν δη ἕως Ἑηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα 
τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὅ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 

--- -- 16 Καὶ ἦλθαν σπεύσαντες, καὶ ἀγεῦραν τήν 
ΔΝ Ν Ν 3 ΔΝ Ν . / 

τε Μαριὰμ, καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος 
-- -- 17 κείµενον. ἐν τῇ φάτνῃ’ ἰδόντες δὲ ἐ ἐγνάρισαν 

περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς 
--- --- 168 περὶ τοῦ παιδίου τούτου. καὶ πάντες οἳ 

ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων 
--- --- 19 ὑπὸ τὼν ποιμένων πρὸς αὐτούς: ἡ δὲ Μαρία 

πάντα συγετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλ- 
--- --- 20, λουσα ἐ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ ὁπέστρεψαν 

οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν 
θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ ἴδον καθὼς 
ἐλαλήθη πρὸς αὑτούς. 

δ 19. Τις Ρέι] ὑπίο .Ἠφηρί. 

Ἡ. 

18 ᾿Αναχωρησάντων, δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος -- ---- 
κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων" 
ἐγερθεὶς παράλαβ ετὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα, 
αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἷς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι 
ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ἡρώδης 

14: ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ὃ -- --- 
δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν 
µητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἶσ 

16 Αἴγυπτον, καὶ ἣν ἐκε ἕως τῆς τελευτῆς -- -- 
Ἡρώδου: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου 
διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος' ἐξ Αἰγύπτου 
ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. 

618. Πιο ἰαιιρήεν οἱ εἷιο Ο]ω]ώναιι ὧν Ῥαϊ]]ε]ιο". 

16 Τότε Ἡρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ --- --- 
τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας 
ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ 
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς 
καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὅν ἡκρί- 

17 βωσεν παρὰ τῶν μάγων. τότε ἐπληρώθη --- - 
; τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγον- 

9 



86 14-16.] Γ ΜΑΠΤ, Ἡ, ΤΠΜΛΕΑΚ1] αΌκε Π. 

18 

19 

20 

21 

22 

δε 

τος φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς 
Ν 39 Ν / 5 Δ /. κ 

καὶ ὀδυρμὸς. πολύς, Ῥαχὴλ. κλαίουσα τὰ 
τέκνα αὐτῆς, καὶ οὖκ ἤθελεν παρακληθῆναι, 
ὅτι οὐκ εἶσίν. 

κ 

δ 14, Τίς Πο Ἴτοπν Πφιρί {ο Ναλατείν, 

Ῥελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου ἰδοῦ ἄγγε- 
λος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν 
Αἰγύπτῳ λέγων" ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ 
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου 
εἰς γῆν Ἰσραήλ τεθνῄκασιν γὰρ οἳ ζητοῦν- 
τες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὅ δὲ ἐγερθεὶς 
παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, 
καὶ .εἰσῆλθεν εἷς γῆν Ἰσραήλ. ἀκούσας 
δὲ ὅτι Αρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας 
ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου, ἐφοβήθη 
ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ ὄναρ 

ξ 15. Το Οὐγοιπιοίφίοηι ϱ) οσδις, 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι, ὀκτὼ τοῦ περι- 
τεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ 
τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

δ 16, ῬγεοπέαΒίοχ, οἱ εΤεδιι ὅτι ἴιο Τοππρίε; Ῥτορ]ιεσίεν οῇ Φύππεοη απά Αμα. 

22 

28 

23, 

26 

26 

27 

28 

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ  κα- 
θαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ τὸν νόµον Ν]ωῦσέως, 
ἀνήγαγον αὐτὸν εἷς Ἱεροσόλυμα παρα- 
στῆσαι τῷ κυρίφ καθὼς γέγραπται ἐν γόμφῳ 
κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῦγον μήτραν 
ἃγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται, καὶ ποῦ δοῦναι 
Ὀυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμφ κυρίου, 
ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν: 
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἢ ην ἐν “Ἱερουσαλήμ, ᾧ 
ὄνομα Συμεών, καὶ ὃ ἄνθρωπος οὗτος 
δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόµενος παρά- 
κλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον 
ἐπὶ αὐτόν" καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον 
ὑπὸ τοῦ πγεύµατος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν 
θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν. κυρίου" 
καὶ ἦλθεν ἐν τῷ “πγεύματι εἲς τὸ ἱερόν' 
καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 
Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἶθισ- 
µένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ, καί αὐτὸς 

10 
Λ 
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28 

129 

90 
91 
92 
δλδ] 

4: 

96 

υγ, 

88 

3 / 3. 3 ΔΝ 3 / . 3 / 

ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλό- 
Δ 5. μα Ύησεν τὸν θεὸν καὶ εἴπεν' νῦν ἀπολύεις 

’ ο 

τὸν δοῦλον σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου 
ἐν εἰρήνη, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 
σωτήριόν σου, ὁ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον 
πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἁποκάλυψιν ἐθνῶν 

ΔΝ / - 3 / Χο Φ.. ς καὶ δόξαν λαοῦ σου Ισραήλ. καὶ ἦν ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἢἡ µήτηρ αὐτοῦ θαυμά- 

8 Α / 

ζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 
καὶ εὐλόγησεν αὑτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν 
πρὸς Μαριὰμ, τὴν µητέρα αὐτοῦ: ἰδοῦ οὗτος 

.ν ο. Ν - 

κεῖται εἲς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν 
Α 2 Δ Ν 3 ο) 3 / 

τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 
Ν α Ν 3. 3 Ν Ν ΄ καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται 

« ΄ 9 Β] 3 ο 3 
ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσω ἐκ 

αν Φ / 
πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί. 

κ ο 3 ῶ 

Καὶ ἦν Ανναπροφῆτις, θυγάτηρ Φανουὴλ, 
. ο 3 / σ ο 9 
ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ' αὕτη προβεβηκυῖα ἐν 
ε. ) / ΔΝ 3 λ 3 ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη 
ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, καὶ αὕτη 
χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, Ἡ οὐκ 
ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καί δεήσεσι 
λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. καὶ αὕτῃ 
τῇ, ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀγθωμολογεῖτο τῷ θεῷ 
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχο- 
µένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 

δ 17. Το Παίιγη {ο Ναπαγείλ, 

ἀνεχώρησαν 
εἷς τὰ µέρη τῆς Ταλι- 
λαίας. καὶ ἐλθὼν κατ- 
ῴκησεν εἷς πόλιν 

λεγομένην 
ἸΝαζαρέθ. ὅπως πλη- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν 
προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος 
κληθήσ εται. 

89 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα 
κατὰ τὸν νόµον κυρίου, 
» 5 Ν ἐπέστρεψαν εἰςτὴν 1Ταλι- 
λαίαν 

ι | εἷς πόλιν ᾿ 
ε [ο 

εαυτωγ 

ΜΝαξζαρέθ. 

5 18. Εγοιυΐν απἆ Πευεἰορπιεπέ ϱῇ «Πεδις. 

40 τὸ δὲ παιδίον ηῦξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο 
πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις θεοῦ ἣν 
ἐπ᾽ αὐτό. 

μι 
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51 

Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γογεἲς αὐτοῦ κατ ἔτος 
εἰς Ἱερουσαλὴμ, τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. καὶ 
ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, «ἀναβαινόντων 
αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, καὶ τελειω- 

/. Ν ἑ / 3 Α. ς /) σάντων τὰ έρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν 
5 Ν ε ὃ ἩΡ' ρα - [ο ῃ ον) ρ Φ αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὃ παῖς ἐν Ἱε- 

ρουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 
νοµίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συγοδίᾳ 
ἦλθον ἡ ἡμέρας ὁδὸν καὶ -ἁγεζήτουν αὐτὸν ἐν 
τοῖς ̓ συγγενέσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, καὶ μὴ 
εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἷς Ἱερουσαλὴμ άναζη- 
τοῦντες αὐτόν. καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας 
τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεξόµενον 
ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἁκούοντα 
αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς' ἐξίσταντο 
δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει 

Ν καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. καὶ ἱδόντες 
ὁὃ Ν 3 / ΔΝ κ Ν ἃ λ αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἴπεν πρὸς αὐτὸν 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ" τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν 
οὕτως ; / ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὅδυν- 
ώμενοι ἐζητοῦμέν σε. καὶ εἶπεν πρὸς 

3 ΄ / 3 ο 3 3 4 αὐτούς' τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ Ίδειτε ὅτι 
ο) [ο 

ἐν τοῖς τοῦ πατρός µου δεῖ εἶναί µε; καὶ 
ΔΝ Αν Α 

αὐτοὶ οὗ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν 
ε) 0 Ν ιά 3 3 8 

ανυτοις. και κατέβη μετ αυτὠγ και ἦλθεν 
3 ’ ο ς [ή 3 ον εἷς Ἰαζαρέθ, καὶ ἣν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. 

Ν 
καὶ ἦ µήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 

6 20. πέλμα Ετοωΐν απ Τουο]ορηιοπέ οἳ ὦεριις. 

... δα Καὶ Ἴησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ 
"ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 

6 91. «Τούς Ῥγεαολέπῃ απἀ Ῥαρδίοην. 

ΤΠ. 

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις: 

ΤΠ, 

- 1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαι- 
δεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας 
Τιβερίου Καίσαρος, 
ἡγεμογεύοντος Τον- 
τίου Ἠειλάτου τῆς 

Ἰουδαίας, καὶ τε- 
τρααρχοῦντο τῆς 
Ῥαλιλαίας Ἡρώδου, 
Φιλίππου δὲ τοῦ 

19 
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παραγένεται Ἰωάννης 
ὁ Βαπτιστής 
κηρύσσων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ο 3 / 

τῆς Ιουδαίας 
λέγων μετανοιεῖτε' 

ἤγγικεν γὰρ ἡ βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν. 

οὗτος γὰρ ἐστιν ὁ 
ῥηθεις 

διὰ Ἡσαΐου 
Α / τοῦ προφήτου λεγον- 

τος. 
[ο]. κἰ. 10.] 

κ Αα Ε] Ἀ 
φωγὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ"'. ἑτοιμάσατε 
τὴν ὅὁδὸν κυρὶου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

΄ 2 - 

τρίβους αὐτοῦ. 
ο 

2 καθὼς γέγρασται ἐν 

τῷ Ἡσαῖου ὁ α 
ᾧ προφήτῃ: 

3 δν 5 ἰδοὺ ἐγὼ ἆπο- 
[ά Ν 3 

στέλλω τὸν ἄγγελόν 
µου πρὸ προσώπου 
σου, ὃς κατασκευ- 

Ν / άσει τὴν ὁδόν σου. 
Δ ο 3 [ο φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 

ἐρήμῳ' ἑτοιμάσατε 
/ τὴν ὅὃδὸν κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
/ 3 [ον 

τρίβους αὐτοῦ. 

3 3 / 

ἐγένετο Ἰωάννης 
ς / | ὁ βαπτίζων 

Φ Ν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ 
18 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ τε- 
τρααρχοῦντος τῆς 
3 , Ν 
Ἱτουραίας καὶ Ἴρα- 
χωνίτιδος χώρας, καὶ 
Λυσανίοντῆς Αβιλη- 
γής τετρααρχοῦντος, 
3 3 / 3 
ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα 

Ν κ.) 3 / 

καὶ Καϊάφα, ἐγένετο 
ε2 κ δν ΄.. ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάν- 
γην τὸν Ζαχαρίου 
υἷον ἐν τῇ ἐρήμω, 
καὶ ᾖλθεν 

εἰς πᾶσαν τὴν περί- 
χωρον τοῦ Ἰορδάνου 
κηρύσσων 

/ βάπτισμα µετανοίας 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

ὡς γέγραπται ἐν 
βίβλῳ λόγων 

τοῦ προφήτου’ 

[ᾳ]. νι. 97.] 

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ' ἑτοιμάσατε 

Δ ΄ 
τὴν ὁδὸν κυρίου, 

/ ο) ΔΝ 
ευθείας ποιεῖτε τὰς 

/ 3 ο) 

τρίβους αὐτοῦ" 
πᾶσα φάραγξ πλη- 

/ ρώθησεται καὶ πᾶν 
3 Ν Ν 

ὄρος καὶ ᾖβουνὸς 
ταπεινωθήσεται, καὶ 
ἔσται τὰ σκολιὰ εἷς 

/ Ν 

εὐθείας καὶ αἱ τρα- 
) 9 5 Ν / 

χεῖαι εἷς ὁδοὺς λείας, 
Ν 3 Αα 

καὶ Όψεται πᾶσα 

σὰρξ τὸ σωτήριον 
τοῦ θεοῦ. 
[ᾳ ἄ, δ.] 
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9 

4, ἀντὸς δὲ ὁ Ἰωάννης 
ἔιχεν τὸ ἔνδυμα 
αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν 

Ν Ν / 

καµ]λου καὶ ζώνην 
δερµατίνην περὶ τὴν 
3 Ν 5 2 ε δὲ 

ὀσφὺν αὐτοῦ. ἡ δὲ 
τροφὴ ἢν αὐτοῦ 
Ε ιό Ν / ἀκρίδες καὶ µέλι 
ἄγριον. 
τότε εἐξεπορεύετο πρὸς 
ἀντὸν Ἱεροσόλυμα 

Ν ὧ ς 2 /, καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία 
καὶ πᾶσα ἡπερίχωρος 

καὶ ἐβαπ- 
τιζοντο 
ἐν τῷ Ἱορδάνη ποτ- 

κ ος 3 ἐν 5 
αμῷ ὑπ' αυτοῦ ἐξα- 
μολογούμενοι τὰς 
ἁμαρτίας ἀντῶν. 

[α). πἳ, 4] 

ἰδὼν δὲ πολλοὺς των 
Φαρισαίων καὶ Σαδ- 
δυκαίων ἐρχομένους 
ἐπὶ τὸ ᾿ βάπτισμα 
ἐιπεν αὐτοῖς' γεννή- 
µατα ἐχιδνῶν, τίς 
ὑπέδειξεν ὑμῖν Φυ- 
γεῖν ἀπὸ τῆς μελ- 
λούσης ὁ ὀργῆς; ποιή- 
σατε οὖν καρπὸν 
ἄξιον τῆς µετανοίας, 
καὶ μὴ δόξητε λέγειν 
ἐν ἑαυτοῖς: πατέρα 
ἔχομεν τὸν ̓ Αβραάμ' 
λέγω γὰρ ὑμῶν ὅτι δύ- 
γατα: ὁ θεὸς ἐκ τῶν 

λίθων τούτων ἐγεῖραι 
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 

κήρύσσων 
βάπτισμα µετανοίας 
εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

[σᾖ. 1, 6.] 

Νο” ΄ Ν 

ὅ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς 
αὖτον 

α « 3 

πᾶσα ἡ Ἴουδαια 
χώρα 

Χες ων καὶοὶ Ἱεροσολυμεῖται 
πάντες, καὶ ἐβαπ- 

/᾿ ς μα) 
τίζογτο Ὀὑπ᾽ αυτοῦ 
3 μα / ἐν τῷ Ἱορδάνῃ ποτ- 
αμῷ  ἐξαμολογού- 
µενοι τὰς ἅμαρ- 
τίας αὐτῶν. 

Χο” ς 35 / 

καὶ ην ὃ Ἰωάννης 
9 μμ ἐνδεδυμένος 

/ τρίχας καµήλου 
Ν ιά 2 καὶ ζώνην δερµατίνην 

περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
καὶ ἔσθων 
ἀκρὶδας καὶ μέλι 
ἄγριον. 

14 

- 

” -ν Αα 3 

ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπο- 
Ρευοµένοι  ὄχλοις 
βαπτισθῆναι ὑπ 
αὐτοῦ.  γεννήµατα 
ἐχιδνῶν, τίς Ὁὑπέ- 

ς ο) ” δειέεν ὑμῖν Φυγεῖν 
3 ΔΝ Φ / ἀπὸ τῆς μελλούσης 
3 Αα 

ὀργῆς, 
μα αν 

πονησατε ουν καρ- 

ποὺς ᾿ἀξίους τῆς 
µετανοίας, καὶ μὴ 

/ 3 

ἄρέησθε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς" πατέρα 
” Ν 3 { 

ἔχοµεν τὸν Αβραάμ" 
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύ- 
γαται ὃ θεὸς ἐκ τῶν 
λίθων τούτων ἐγεῖραι 

/ ο 3 / 

τέκνα τῷ Αβραάμ. 
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10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ϱ ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν 

11 Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπ- | 

ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται' 
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν 
καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πὂρ βάλλεται, 

10 

11 

12 

19 

14 

ς/ - / 

ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" 
ο) ο / Ν Αα πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν 

3: / καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται 
καὶ εἶς πρ βάλλεται. 
καὶ ἐπηρώτων ἀντὸν οἳ 
ὄχλοι λέγοντε. τί οὖν 

ή ποιήσωμµεν ; 
ἀποκριθεὲς δὲ  ἔλεγεν 
αὐτοῖ ὃ ἔχων δύο 
χιτῶνας µεταδότω τῷ 
µη ἔχοντω καὶ ὁ 'ἔχων 
βρώματα ὅμοίως Ἅποι- 
εἰω. ᾖἦλθον δὲ καὶ 
τελῶναι βαπτισθῆναι 
καὶ εἶπαν προς αὐτόν 

/ / / 
διδάσκαλε τί Ἅµποιή- 

ς ον 8 ν 3 σωμµεν ; ὅ δὲ εἶπεν πρὸς αὖὐ- 
/ Ν / ΔΝ Ν τούς' μηδὲν πλέον παρὰ τὸ 

διατεταγµένον ὑμῖν πράσ- 
σετε. ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν 

Ν ’ καὶ στρατευόµενοι λέ- 
γοντες' τί ποιήσωµεν καὶ 

. χ ων 

ἡμεῖς; καὶ εἶπεν πρὸς αὐ- 
τούς. µήδένα διασείσητε, 

/ / 

µηδένα συκοφαγτήσητε, 
κ 3 ο) Αα. 3 2 καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις 

ς 

ὑμῶν. 

δ 22, ο] απιποιπϱες ἐ]νο Οοπιύπ οἱ οἴεκιις. 

..ο 

11. [ος ὰ. 1] ἤ 

τίζω ἐν ὕδατι εἷς 
µετάνοιαν' 

ς δὲ 3 

ο οε οπισω μου 

ἐρχόμενος ἰσχυρότε- 
/ 

ρός 

Καὶ ἐκήρυσσεν 

λέγων" 

5” ς 3 ΄ ἔρχεται ὃ ἰσχυρό- 
τερός µου 

ὀπίσω µου 

16 

16 Προσδοκῶντος δὲτοῦ 
λαοῦ καὶ διαλογι- 
ζομέγων πάντων ἐν 
ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
περὶ τοῦ Ἰωάννου, 
µήποτε αὐτὸς εἴη ὃ 
Χριστός, ἀπεκρίνατο 

/, λέγων" 
ο" 5ς 2 ΄ 

πᾶσιν ὃ Ιωάννης. 
3 ολ Ν ὔδ 
ἐγὼ μὲν ὕδατι βατπ- 

/. ε τίζω ὑμᾶς' 

16 

3} δὲ 9 / 
ἔρχεται δὲ ἰσχυρό- 
τερός µου, 
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µου ἐστίν, 
ω) Ε Σον ς Ν οὗ οὓκ εἰμὶ ἱκανὸς 

νε / 
τὰ ὑποδήματα 

βαστάσαι" 

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν πνεύµατι 
ἁγίῳ καὶ πυρύ 
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ καὶ 
διακαθαριεῖ τὴν ἅλ- 
ωνα αὐτοῦ, καὶ 
συνάξει τὸν σῖτον 
αὐτοῦ εἲς τὴν ἄπο- 
θήκην, τὸ δὲ ἄχυρον 
κατακαύσει πυρὶ ἄσ- 
βέστῳ. 

5 20. «Γοἶυπι ἴ8 οᾳδέ ὑπέο Ῥγήρον. 

[ζᾳ]. αἰν͵ 9--δ.Ί 

694. Το Βαρθϊρπι ο) ὦ6βιβ. 

Τότε παραγίνεται 

ε 2 [ο 

ὁ Ἰησοῦς 
ἀπὸ τῆς ῬΤαλιλαίας 

Αα 3 »./ς Δ 
ου ουκ είμυ ικαγος 

κύψας 

λΏσαι τὸν ἵμάντα 
τῶν  . ὑποδημάτων 
αὑτοῦ. 

6 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς 
ὕδατι, 
αὐτὸς δὲ βάπτισει 
ὑμᾶς ἐν πγεύµατι 
ἁγίω. 

[0). ν. 17-90] 

Ὁ Καὶ ἐγένετο 
ἐν ἠἐκείναις ταῖς 

ἡμέραις 

ἦλθεν Ἰησοῦς 
ἀπὸ 
ἹΝΜαζαρὲτ τῆς Ταλι- 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

ὧν 5 3 ες Ν 

οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανος 

Φ Ν - ’ 
λῦσαι τὸν ἱμάντα 
τῶν  Ὁὑποδημάτων 
αὐτοῦ. 

3 ΔΝ δα / 
αὐτὸς ἡμᾶς βαπτίσει 

΄ ἐν πνεύµατι . 
ς / /, ἁγίῳ καί πυρί: 
ω δΝ.. / 9 Α 

ον ΤΟ πτυον εν τη 

χερὶ αὐτοῦ 
διακαθᾶραι τὴν ἅλ- 

ΔΝ ωνα αὐτοῦ καὶ συνα- 
γαγεῖν τὸν σῖτον 
ες τὴν ἀποθήκην 
αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον 
κατακαύσει τυρὶ ἆσ- 
βἐστῳ. 
πολλὰ μὲν οὖν καὶ 
ἕτερα παρακαλῶν εὖ- 
ηγγελίζετο τὸν λαόν, 

Ὁ δὲ Ἡρώδης ὅ 
τετραάρχης, ἐλεγχό- 
µενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ 
Ἡρωδιάδος τῆς γυν- 

Ν μα] 3 ἕ 
αικὸς τοῦ ἀδελφοῦ 

--π-- Δ Ν , 
αντου και περι παν- 

των ὧν ἐποίησεν ᾿ 
Α ες / 

πονηρῶν ὁ Ἡρώδης, 
προσέθηκεν καὶ τοῦ- 
το ἐπὶ πᾶσιν, κατέ- 

3 / 3 
κλεισεν Ιωάννην ἐν 
φυλακῇ. 

Ἐγένετο δὲ 

3 4 Αα 

ἐν τῷ βαπτισθῆναι 

. ἅπαντα τὸν λαὺν 
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16 

, 

ἐπὶ τὸν Ἱορδάνην 
πρὸς τὸν Ἰωάννην 
τοῦ  βαπτισθῆναι 
ὑπὸ αὐτοῦ. 
ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν 
λέγων: "ἐγὼ χρείαν 
ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισ- 
θῆναι, καὶ, σὺ ἔρχη 
πρὸς µέ; ἀποκριθεὶς 

Ξ Ν ς 3 Α ων 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 

16 

17 

Δ » ” 
πρὸς αὐτόν'. ἄφες 
ἄρτι: οὕτως γὰρ πρέ- 
πον ἐστὶν ἡμῖν πλη- 
ρῶσαι πᾶσαν δικαιο- 

{ ο 
τότε ἀφίη- 

βαπ- | 
σύνην. 
σιν αὐτόν. 
τισθεὶς δὲ ὁ Τησοῦς 

λαίας καὶ ἐβαπτίσθη 
3 Ν 3 /. 

ἐις τὸν ᾿Ἱορδάνην 

ς Ν 2 /. 

ὑπὸ Ἰωάννου. 

καὶ Τησοῦ βαπτισ- 
θέντος 

10 καὶ καὶ προσευχοµένου 
Φ/λ 3. 3 ΔΝ 3/)λ 3 / 9 εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ 

ο 4ϱ ο.) Ν . κά ον τοῦ ὕδατος' καὶ ἰδοὺ τοῦ ὕδατος κεἶδεν 
ἀνεῴχθησαν οἱ οὐὗ- 
ρανοί, καὶ εδεν ̓  
πνεῦμα θεοῦ κατα- 
βαἲνον 

ὡσεὶ περιστερὰν 
{ 9 / 

ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὗὑτόν. 
ο] ἃ Ν 3 Αα. καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν 

οα /. 

οὐρανῶν λέγουσα" 
οὗτός ἐστιν ὃ υἱός µου 
ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
ἠὐδόκησα. 

/ Ν » 

σχιζοµένους τοὺς οὗ- 
ρανοὺς καὶ 

τὸ πνεῦμα 

΄ 

ὡς περιστερὰν 
ο 3 μι 

καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 
11 καὶ φωνὴ ἐκ τῶν οὗ- 

ρανῶν' 
Ν ων ς ε/ σὺ εἳ ὁ υἷός µου 

/ Δ 
ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα. 

δ 00 Δ 3 ἀνεωχθῆναι τὸν οὗ- 
Ν κ 22 ρανὸν, καὶ 

καταβῆναιτὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον 

Αα 3 σωματικῷ εἴδει 
ὡς περιστερὰν 

ἐπ᾽ αὐτόν, 
καὶ φωνὴν ἐξ οὔ- 

: ρανοῦ γενέσθαι; 
σὺ εἳ ὁ υἱός µου 
ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα. 

6 95. ΊΠιε ἄοπεαῖοι!) οἳ ὀοδερη. [0] 8 7.] 

Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν 
/ Ἀ ε/ ε 3 / 3 / . τριάκοντα, ὢν υἷός ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσήφ, τοῦ 

5 Γω ο) [ο 

Ἠλεὶ, τοῦ Μαθθὰθ τοῦ Λευεὶ τοῦ Μελχεὶ 
ο ἃ Ν -. 2 ΔΝ ο) / Α. 

τοῦ Ἰαγναὶ τοῦ Ἰωσὴφ, τοῦ Ματταθίου τοῦ 
᾽Αμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἐσλεὶ τοῦ ἸΝαγγαὶ, 

ο) ΔΝ α / 4 Δ η) τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεεὶν τοῦ 
2' Δ Αα 2 ΔΝ Αα 2 Ν 4 Ν [η 

Ἰωσὴχ τοῦ ]ωδὰ, τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ 
.. Φοροβάβελ. τοῦ Σαλαθι]λ, τοῦ Νηρεὶ, τοῦ 

, : 9 Α Ἀ 
., Μελχεὶ τοῦ Αδδεὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἑλμαδὰμ, 

αλ .. 3 . -. 3 / - 3 κ 

τοῦ Ἡρ, τοῦ ]ησοῦ τοῦ Ἑλιέζερ τοῦ ]ωρεὶμ, 
τοῦ Μαθθὰθ τοῦ Λευεὶ, τοῦ Συμεὼν τοῦ 
3 2 3 Ν Αα. 5 Ν ο. 3 Ν 

Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ, τοῦ Ἐλιακεὶμ, 
1τ Β 



3 Ἶ 

γέγραπται’ οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 
/ / ες 1 µόνωζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 

3 ε 3 νο 3 

ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκ- 
18 

ΜΑΠΊ. ΙΤ.  ΜΑΕΚ Τ. ΜΟΚΕ ΤΠ. 11. [836 

-- -- 91 τοῦ ἨΜελεὰ τοῦ ῬΜεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ 
--- ο --- 92 Ναθὰμ, τοῦ Δανεὶδ, τοῦ Ἱεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ 
- --- 89 τοῦ Ῥοὺς τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν, τοῦ 

᾽Αμιναδὰβ τοῦ ᾿Αδμεϊν τοῦ ᾿Αρνεὶ τοῦ 
- ---- 84: ᾿Εσρὼμ τοῦ Φαβὲς τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰακὼβ τοῦ 
--- ---- 96 Ἰσαἀκτοῦ᾽Αβραὰμτοῦθάρατοῦ Ναχὼριτοῦ 

Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φαλὲκ.τοῦ Ώβερ τοῦ 
- --- 86 Σαλὰ,τοῦ ΚαϊνὰμτοῦΑρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ 
-- - 97 Νῶετοῦ Δάμεχ, τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ 

τοῦ Ἱάρετ τοῦ ἨΜελελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ, 
---- ---- 985 τοῦ ᾿Ενὼς τοῦ 3ὴθ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ Θεοῦ. 

6 26. Τ]ιο Τεπυρίαύίοη, ὅπι ἐ]νο 1εδογὲ. 

17, 1Υ. 

1. Τότε |12 Καὶ εὐθὺς 1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης 
τὸ πνεῦμα πνεύματος ἁγίου 

ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ 
Ἰορδάνου, 

ὁ Ἰησοῦς ἀνήχρη αὐτὸν ἐκ-] 2 καὶ ἤγετο 
βάλλει 

ἐν τῷ πνεύµατι 
εἲς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἔρη- 

μον. 
᾿ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ι 

18 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἐρήμω 

πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ. 
διαβόλου. 
Καὶ νηστεύσας 
ἡμέρας τεσσεράκοντα τεσσερά- ἡμέρας  µτεσσεράκοντα 

κοντα ἡμέ- πειραζόµεγος 
ρας πειρα- 
ζόμενος 

καὶ τεσσεράκοντα νύκτας, ὑπὸ τοῦ ὗπο τοῦ διαβόλου, 
σατανᾶ καὶ οὓκ έφαγεν οὖδὲν ἐν 

ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ 
συντελεσθεισῶν αὐτῶν 

ὕστερον ἐπείνασεν. --- ἐπείνασεν' 
καὶ προσελθὼν 
ὁ πειράζων εἶπεν αὑτῷ' --- ὃ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος: 
εἰ υἱὸς εἳ τοῦ θεοῦ, εἶπὲ εἰ υἱὸς εἲ τοῦ θεοῦ, εἶπὲ 
ἵνα οἳ λίθοι οὗτοι ἄρτοι τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένη- 
γένωνται. ται ἄρτος. 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" -- 4, καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν 

ς 3 ο) 

ὁ Ἰησοῦς 
/ 9 9 ο 323 γέγραπταιδτιοὐκἐπ᾽ ἄρτῳ 

µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. 



80ο].  ΜΑΠ, 17. ΓΜΛΕΚ 1.] ΤΌΚΕ 1Υ. 

πορευοµέγῳ διὰ στόματος 
6. θεοῦ. πότε .παραλαμ- - [τν. 9-12.] 

10 

Ν / 

πὸν πόδα σου. 
αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" πάλιν. 

Ὑέγραπται" οὐκ ἐκπειρά-᾽ 

βάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 
εἷς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ 
ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον ποῦ ἱεροῦ, καὶ 
λέγει αὐτῷ. εὖ υἷὸς εἶ τοῦ 

θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω" 
γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται 
περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν 
ἀροῦσί σε, µήποτε 
προσκόψῃς πρὸς λίθον 

ἔφη 

σεις κύριον τὸν θεόν σου. 
πάλι παραλαμβάνει 
δν σου 3 3. 

αὐτὸν ὅ διάβολος εἷς ὄρος 
« .. } Ν /. 

ὑψηλὸν ) λίαν καὶ δείκνυσιν 
αὐτῷ πάσας τὰς 
βασιλείας τοῦ κόσμου 
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 

4 ν 3 ὰ καὶ εἶπεν αὐτῷ. 
α΄ /. ες [ή 

ταῦτά σοι πάντα δώσω, 

ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς 
μοι. 

/ 3 - 4 

τότε λέγει αὐτῷ ὃ 
Ἰησοῦς. 
ὕπαγε σατανᾶ" 
Ὑέγραπται γὰρ" 
κύριον τὸν θεόν σου προσ- 
κυνῄσεις καὶ αὐτῷ µόνῳ 
λατρεύσεις. 

[σα]. νν. ὅ--τ.] 

19 

ὄ 

10 

11 

ν 3 λ ον 
και αναγαγων αυτον 

ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς 
βασιλείας τῆς οἰκουμένης 

ἐν στιγμῆ χρόνου. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ διᾶ- 
Άολος' σοὶ δώσω τὴν 
ἐξουσίαν 'Ταύγην ἅπασαν, 

9 Ν / ». ιό καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι 
3 Ν έδ νο ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ 
ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν" 
σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσης 
ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ 
πᾶσα" Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
3 ο] 5 μας.) 
Ἰησοῦς εἶπεν αυτά, 

Ὑέγραπταυ" 
προσκυνήσεις κύριον τὸν 
Όεόν σου καὶ αὐτῷ µόνῳ 
λατρεύσεις, 
ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἷς Ἱερ- 
ουσαλὴμ, καὶ ἔστησεν 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 
ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" εἰ 
υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε 
σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω" 
Ὑέγραπται Ύὰρ ὅτι τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται 
περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι 
σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν 
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11 

12 

15 

14. 

16 

16 

17 

ἀροῦσίν σε, μήποτε προσ- 
κόψῃης πρὸς λίθον τὸν 

... 129 πόδα σου. καὶ ἄποκρι- 
θεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι εἴρηται' οὓκ ἐκπειρά- 
σεις κύριον τὸν θεόν σου. 

Δ κ Ν --- καὶ ἢν μετὰ --- 
Φ / τῶν θηρίων, 

τότε --- 18 καὶ συντελέσας πάντα 
πειρασμὸν 

4 ' 3 

ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διά- ὁ διάβολος ἀπέστη ἂπ' 
βολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι | καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ 
προσῆλθον καὶ διηκόνουν διηκόνουν 

9 - ο α 
αὐτῷ. αὐτῷ. ἄχρι καιροῦ. 

8 21. εεθις τοωγης {ο 6α[τες, 

᾽Ακούσας δὲ ὅτι]ωάν- | 14: Μετὰ δὲ τὸ παραδο- [ὅὦ). τα, 19, 20.1 
/ ο ΔΝ 5 /. 

γής παρεδόθη θῆναι τὸν Ἰωάννην 
:ἀνεχώρησεν ἦλθεν ὁ {14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ 

3 [ν 3 Αα Γρ ά 
Ἰησοῦ 3 υνάµει .. ησοῦς .. Τησοῦς ἐν τῇ ὃ νάµε 

εἷς τὴν εἷς τὴν τοῦ πνεύματος εἰςτὴν 
Ῥαλιλαίαν. Ῥαλιλαίαν, Ταλιλαίαν. 

ἃ 26. ὧειιθ Ίεανον Ναπαγοίλι απιᾷ ἄιυε]ίε πι Οαρεγπαιτ, 

Καὶ καταλιπὼν τὴν ἸΝα- --- --- 
νΝ. 2 λ { 3 ζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἷς 

Καφαρναοὺμ, τὴν παρα- 
θαλασσίαν ἐν δρίοις Ζα- 
βουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 
φ αμ Δ ν ὴ ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ --- -- 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου | 
λέγοντος" γῆ ὔαβουλὼν --- -- 
καὶ γῆ Νεφθαλέίμ, ὁδὸν 
θαλάσσης πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, Ταλιλαία τῶν 
3 ο ς κ ε / ἐθνῶν, ὃ λαὸς ὁ καθήµενος --- --- 
ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, 
καὶ τοῖς καθήµένοις ἐν 
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
φῶς ἀνέτειλεν αὗτοῖς. 
5 Ν / 3 ες» 

Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἴησους 
κηρύσσειν καὶ λέγειν κηρύσσων 
μετανοεῖτε" -- 

” 

-- τὸ εὐαγγέλιον᾿ τοῦ θεοῦ, -- 
16 ὅτι πεπλήρωται ὁ ὁ καιρὸς | [Φ, ἵν. 21.] 

ἤγγικεν γὰρ ἤ βασιλεία καὶ γγικεν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. τοῦ θεοῦ: 

µετανοεῖτε καὶ πιστεύετε 
- ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. --- 

90 



65 99, 50.]  ΜΑΤΤ, ΙΥ. ΜΔΕΚ 1. ΣΌΚΕ 1Υ., 

ς 29. Το αἱ ο) κύπιοπ, Απάνου, «απιος, απᾶ ου. [0]. 8 99.] 

168 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θά- | 16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θά- | []. ν. 
λασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν λασσαν τῆς Παλιλαίας εἶδεν ! 1, 9.] 
δύο ἀδελφούς, Σέμωνα τὸν λε- Σίμωνα 
γόμενον Ἠέτρον καὶ Ανδρέαν καὶ ᾿Ανδρέαν 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, τὸν ἀδελφὸν Ἀίμωνος ἀμφι- 
βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἷς βάλλοντας ἐν 
τὴν θάλασσαν. ἢ ἦσαν γὰρ ἆλε- τῇ θαλάσσῃ" ἦσαν γὰρ ἆλε- 

19 εἲς. καὶ λέγει αὐτοῖς' 17 εἲς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" [ῷ, ν. 
δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω| 10.] 
ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώ- ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώ- 
πων. ' πωγ. 

20 οἳ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα Ἰ 18 Καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα [6 ν. 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. ἠκολούθησαν αὐτῷ. 1.] 

21 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 19 καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν 
ἄλλους δύο ἀδελφούς, 
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ ᾿Τωάννην τὸν ἀδελφὸν καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ αὐτοῦ, 
Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 
καταρτίζογτας τὰ δίκτυα καταρτίζοντας τὰ δίκτυα; 
αὐτῶν" 
καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 320 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς" [ῷ, ν. 

22 οἳ δὲ εὐθέως. ἀφέντες τὸ καὶ ἀφέντες 11] 
πλοῖον καὶ 
τὸν πατέρα αὐτῶν τὸν πατέρα αὐτῶν Φεβεδαῖον 

ἐν τῷ πλοίῳ 
μετὰ τῶν μισθωτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

8 50, «εσις σοπύύπιθο 35 Ἠγοτῃ ὑπ αἴίῖρος Πὸ απο δργοσών 
(]οι(]νοιυὺ ή. 

20 Καὶ περιῇγεν ἐν δλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, δι]. -- 
δάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ 
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

24, µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἀπῆλθεν ἡ] -- 114 καὶ 
ἀκοὶ αὐτοῦ εἲς ὅλην τὴν Χνρίαν. καὶ φήμη  ἐξῆλθεν 
προσήνεγκαν αὑτῷ πάντας τοὺς κακῶς καθ ὅλης τῆς 
ἔχογτας ποικίλαις. γόσοις καὶ βασάνοις περιχώρου περὶ 
συνεχοµένους καὶ δαιμονιζοµένους καὶ αὐτοῦ. 

26 σεληνιαζοµένους και παραλυτικούς, καὶ! --- --- 
ἐθεράπευσεν αὐτούς. και ἠκολούθησαν 
αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἆ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας 
καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ 
Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου; 

21 



[κλττ, τν]. [νλακτ] ΤΌΚΕ ΤΝ. ι [6 5). 

ξ 91. Πέ Πἱκοοιγόο αἱ Νακανοῖῖν απιά Πιο]οοίοπι. ὀἶυενο. [0]. 8 90.] 

[νεν. 28.] 

] 

[ας τν. 13, 
99- 9ὔ.] 

[ᾳ-κ,ῖ.] [οἱ 

--- 

. 

τι, 4] 

.15. 

16 

απ 

20 

91 

2. 

256 ἐ 

26 

2/ κ 

«28 

29 

«50 

Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
αὐτῶν, δοξαζόµενος ὁ ὑπὸ. πάντων. 
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναξαρὰ, οὗ. ἣν. ἄνατεθραμ- 

μένος, καὶ εἰσῆλθεν κἀτὰ τὸ εἰωθὸς αὑτῷ ἐν 
τῇ ̓ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων. εἰς τὴν. συναγωγήν, 
καὶ ἀνέστη «ἀναγνῶναι, καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 
βιβλίον ᾿ τοῦ προφήτου. Ἡσαίου, καὶ ἀναπ- 
τύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τόπον οὗ ἣν γε- 

ὃ γραμμάνον. πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εὔνεκεν 
' ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσ- 
ταλκέν µε κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσ-- 
µένους ἐν ἀφέσει, κηρθέαι ἐνιαυτὸν. κυρίου 
δεκτόν. καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ. 
ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν, καὶ πάντων. οἱ ὀφθαλμοὶ 
3 Α Αα. 3. /᾿ 3 - ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες. αὐτῷ. 
ἤρέατο δὲ λέγειν πρὸς αὐποὺς ὅτι σήμερον 
πεπλήρωται ἤ γραφὴ αὕτη ἐντοῖς ὡσὶν ὑμῶν. 
καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον 
ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομέ- 
γοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον' οὐχὶ 

ο 6. 3 » Α Φ Ν΄ 8 ν 
υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς' πάγτως ἐρεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν. 
ταύτην: ἰατρέ,θεράπευσον σεαυτόν' ὅσα ἠκού- 
σαμεν γενόµενα εἰςτὴν Καφαρναούμ, ποίησον 
καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. εἶπεν δὲ ἁμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιω 
ἐν' τῇ πατρίδι ἑαυτοῦ. ἐπ ᾿ ἀληθείας δὲ λέγω 
ὑμῖν ὅτι πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ 
οὐρανὸς ἐπὶ, ἔτη τρία καὶ ̓μῆνας ἕξ, ὡς ἐγές 
γετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ 
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη. Ηλείας εἴ μῆ- 
εἰς Ἀάρεπτατῆς Ἄιδωγίαςπρὸςγυγαϊκαχήραν" 
καὶὺ πολλοὶ λεπροὶ ἢ σαν. ἐν τῷ Ἰσραϊλ ἐ ἐπὶ 
Ἑλισαίου. τοῦ προφήτου, καὺ οὐδεὶς αὐτῶν 
ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν ὅ. Ἄύρος. καὶ 
ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ. ἐν. τῇ συναγωγῇ 
ἀκούοντες ταῦτα, καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον 
αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ὁ ἤγαγον αὐτὸν έως 
ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ. η, πόλις ᾠκοδόμητο 
αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν" αὐτὸς δὲ 
διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν. ἐπορεύετο. 

29: 
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ς 32, Το ΒοΥΊπΟἨ ο να ἸΜουπέ. [0]. ὃ 65.] 

Ῥ, 

1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἲς τὸ ὄρος| --- [ῷ, τι. 20.] 
Α Αα Αα ΔΝ καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ [20 Καὶ αὐτὸς ἐπά- 

2 οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα --- ρας τοὺς ὀφθαλ- 
αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων’ μοὺς αὐτοῦ εἰς 

τοὺς μαθητὰς αὖ- 
᾿ τοῦ ἔλεγεν' 

/ Η Χο ” ϱ 3 ολ / ε ὃ µακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτὼνι --- µακάριοι οἳ πτω- 
α [ / 

4, ἐστὶν ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. µακάριοι| --- χοί, ὅτι ὑμετέρα 
α ἡ / οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονοµήσουσιν τὴν ἐστὶν ἡ βασιλεία. 

γῆν. τοῦ θεοῦ 
’ ε 3 9ϱ 3 ΔΝ 2 ιῶ τς) 6 µακάριοι οἳ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρα-| --- 1 µακάριοι οἱ πειν- 

[ω Ν . Αα σα 

ϐ κληθήσονται. µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ --- ὤντες νῦν, ὅτε 
- ε /΄ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορ- χορτασθήσεσθε. 

7 τασθήσονται. µακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι] --- µακάριου οἱ κλαί- 
8 αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. µακάριοι οἱ καθαροὶ| --- οντες νῦν, ὅτι 

ο ο 4 Ε) Ν λ θ Ν 3 λ. / τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. γελάσετε. 
9 µακάριοι οἱ εἱρηνοποιοί, ὅτι υἱοὶ θεοῦ| --- 

/ / ε δ δ { 

10 κληθήσονται. µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι| --- 
ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. µακάριοί 

1] ἔστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξ-] -- |22 µακάριί  ἔστε 
ωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ ὅταν µισήσωσιν 

12 ὑμῶν ψευδόµενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Ἀχαίρεε[ --- ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ ὅταν ἀφορί- 
σωσιν ὑμᾶς καὶ 
ὀνειδίσωσιν καὶ. 
ἐκβάλωσιν τὸ 
ὄνομα ὑμῶν ὣς 
πονηρὸν ἕνεκα, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 

28 θρώπου. χάρηήτε 
ἐν ἐκείνῃ τῇῆμέρᾳ 

λ 9 λλ Α σε κ. λὸ λ / καὶ ἀγαλλιᾶσθςε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς καὶ σκιρτήσατε: 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς' οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς 

/ ο Α 18. προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. ὑμεῖς ἐστέτὸ] --- ὑμῶν πολὺς ἐν 
. . 3 1 ΔΝ τῷ οὐρανῷ. κατὶ 

τα αὐτὰ γὰρ ἐποι- 
ουν τοῖς προφή- 
ταις οἳ πατέρες 
αὐτῶν.] 

[ο κ. [ῶ πὶν. 54, ὃ5.] 
σι. » Αα Α 9 ἅλας τῆς γῆς' ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, | 49, δ0.] | [54 Καλὸν οὖν τὸ 
» / ε λ 6 / . 3 3 δὲ 9 4 . μιά Ελ μ Δ ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι ἅλα. ἐὰν δὲ καὶ 
3 ” α. α] ο. εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τὸ ἅλα μωρανύῇ, 

Ἰ4ι τῶν ἀνθρώπων. ἡὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ! --- ἐν τίνι ἀρτυθή- 
α. ο 

κόσμου. οὗ δύναται πόλις κρυβῆναι 9ὔ σεται; οὔτε ες 
9 / α. 16 ἐπάνω ὄρους κειµένη' οὐδὲ καίουσιω] --- γῆν οὔτε εἷς κοπ- 

28 



6 92.1 ΜΑΤΊ, Υ. [υυκε τν.] 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 ἔ 

24: 

26 

/ λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον, 
Ε 33 ΑΔ Ν / Ν { ὧ 

ἀλλ. ἐπὶ τὴν λυχνίαν͵, καὶ λάμπει πᾶσιν 
α. 9 / κά /. Ν μα τοῖς ἐν τῇ οἰκία. οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς 
Φ / 4 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως 
3 ο... Ν 3 λ / ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν 
τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν 

΄ να ΔΝ / 3 - γόµον ἢ τοὺς προφήτας' οὐκ ᾖλθον κατα- 
λῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι, -ἀμὴν γὰρ λέγω 
ὑμῖν, ἕως ἂν ̓παρέλθῃ ὁ ὁ ̓ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆν, 
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὗ μὴ παρέλθῃ ἅ ἀπὸ 
τοῦ νόµου, ἕως ἂν πάντα Ὑένηται. ὅς 
ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων 

[οὶ 3 /. ἵ Ν / 4 Ν 

τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξη οὕτως τοὺς 
3 [4 3 κ γ ΄ 3 ο 

ἀνθρώπους, ἐλαχίστος κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' ὃς δ' ἂν ποιήση 

ΔΝ δ ὃ /ὅ Ὃν / / ς 

καὶ διδάξη, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν 
τῇ ἢ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. λέγω γὰρ ὑμῖν 
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ, δικαιο- 
σύνη πλεῖον τῶν γραμµματέων καὶ Φαρι- 

ῤ 3 Ν 9 /. 3 ΔΝ / 

σαίων, οὗ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
Αα . ή 

τῶν οὐρανῶν. ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 
3 / 3 / ΑΔ ο Ἀ ΄ ἀρχαίοις:' οὗ φονεύσεις" ὃς ὃ ἂν φονεύση, 
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσε. ἐγὼ δὲ λέγω 
ς «/ αν ς 3 / Αα 3 4 
ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ὃς ὃ ἂ 
1 Φ 3} Α 3 ας 3 3 3 εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥαχά, ἔνοχος ἔσται 
τῷ συνεδρέῳ" ὃς ὃ ὃ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔγοχος 
ἔσται εἲς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, ἐὰν 
οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ 

, 3 Ὠῳ . { ες» / θυσιαστήριον κἀκεῖμνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός 
σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν 
σου έμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ 
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ 
σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν 
σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἄντιδίκῳ σου ταχὺ 
έως ὅτου εἲ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ: µήποτέ 

ο Ἁς οὃ /' ο κ Γρ Σο ς σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ 
Αν /. 

κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἲς φυλακὴν 

24 

ρίαν εὔθετόν ἐστιν" 
ἔξω µβάλλουσιν 
αὐτό. ' ὃ ἔχων 
ὦτα ἀκούειν ἄκου- 
έτω.] 

[6ἡ, αὶν͵ ΙΤ] 
μα, Ῥὐκοπώτερον δέ 

έστω τὸν οὐραγὸν 
καὶ τὴν γῆν παρ- 
ελθεῖν ἢ τοῦ 
γόµου µίαν κερ- 
αίαν πεσεῖν.] 

[ῷ κἩ. 8, 59,] 
[686 ὡς γὰρ ὑπάγεις 

μετὰ τοῦ ἀντι- 
δίκου σου ἐπ᾽ ἄρ- 
χοντα, ἐν τῇ ὁδῷ 
δὸς ἐργασίαν ἆπ- 
ἠλλάχθαι ἀπ 
αὐτοῦ, µήποτε 
κατασύρῃ σε 

Ν κ. / πρὸς τὸν κριτήν, 
Ν 5 / καὶ ὃ κριτής σε 

παραδώσει τῷ 
πράκτορι, καὶ 
ὁ πράκτωρ σε 
βαλεῖ εἰς φυλα- 
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26 βληθήσῃ. ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃςΙ -- οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκ- 
ἐκεῖθεν ἕ έως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοὂ- εἶθεν έως καὶ τὸ 

97 ράντην. ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη: οὗ µοι-ἱ -- ἔσχατον λεπτὸν 
38 χεύσει. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃι -- ἀποδῷς.] 

29 

90 

81 

9ὀ 

58 

94 

9ὅ 

86 

57 

δ6 

59 

40 

{ ο) Δ λα) Α. πο 
βλέπων Ύγυγαῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι ἤδη 
ἐμοίχενσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὃ δεξιὸς σκανδαλίζει 

3 3 λ Ν / Αλ ο σε, ἔξελε αὐτὸν . καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
{ / νά 3 { Δ {. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν 

μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
[ο 3 ΄ Δ »Σς ὃ { βληθῆ εἲς Ὑέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου 

ΔΝ / 9 5 λ ΔΝ 

χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ 
3 / υ ο 

βάλε ἀπὸ σοῦ' συμφέρει γὰρ σοι ἵνα 
σ ο Αα .ά 

ἀπόληται ἐν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον 
τὸ σῶμά σου εἲς γέενναν ἀπέλθη. ἐρρέθη 
δὲ ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. ἐγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν 
µοιχευθῆναι, καὶ Ὁς ἐὰν ἀπολελυμένην 
Ὑαμήσῃ, μοιχᾶται., πάλιν ἠκούσατε ὅτι 
ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις: οὖκ ἐπιορκήσεις, 
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμόσαι ὅλως' µήτε 
ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ" 
µήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν 

ο 9 , κ ς , 9 ποδῶν αὐτοῦ: µήτε εἲς Ἱεροσόλυμα, ὅτι 
/ 9 Ν ο) / / / πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως" µήτε 

ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι 
µίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ) µέλαιναν. 
3 δὲ ς λό ε Ν / 3λ 4 ΔΝ 
εστῳοςεο ΟγΟς Ὅμων γαι ναι ου ου’ το 

δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. 
3 / ϱ/ υ] ῤ 2 ΔΝ 3 Ν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη. ὀφθαλμὸν ἀντὶ 

ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. ἐγὼ 
δὲ λέγω ὁ ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ' 
ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίξει εἷς τὴν δεξιὰν σια- 

γόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' καὶ 
τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν ̓χυτῶνά 
σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον' 

25 

[6]. αν, 18.] 
[18 πᾶς ὁ ἁπολύων 

τὴν γυναῖκα αὖ- 
τοῦ καὶ γαμῶν 

/ / 

ἑτέραν µοιχεύει, 
ΔΝ ς 3 

καὶ ὁ ἀἄπολελυ- 
΄. 3 ν 3 ΧΝ µένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμῶν μοιχεύει.] 

[ο νὶ, 2ἷ-- 50,] 
[ο ἀλλὰ ὁ ὑμῖν λέγω 

28 

29 

τοῖς ἀκούουσιν' 
Ν 

ἀγαπᾶτε τοὺς 
ἐχθροὺς ὑμῶν, 

ο - 
καλῶς  ποιεῖτε 
τος µμισοῦσιν 
[4 Γον 5 ο) 

ὑμᾶς, εὐλογεῖτε 
τοὺς καταρωµέν- 
ους ἡμᾶς, προσ- 
εύχεσθε περι των 
ἐπηρεαζόντων 

ὑμᾶς. τῷ τύπ- 
τοντί σε εἲς τὴν 
σιαγόνα πάρεχε 
καὶ τὴν ἄλλην, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴ- 
ροντός σου τὸ 
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41 
42 

4ὸ 

45. 

46 

47 

45 

λ σ 3 / /΄ μι 9 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει µίλιον ἕν, ὕπαγε 
τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ | 

Ν { 3 κ . ” ν τὸν θέλοντα ἀπὸ σοὺ δανίσασθαι μὴ 

3 ΕΙ ο] /. μετ’ αὐτοῦ δύο. 

3 ον 

ἀποστραφῇς. 

3 / ϱ/ 9 «θ 3 / Ν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη' ἀγαπήσεις τὸν 
. Ν / Ν 2 Ν πλησίον σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρὸν 

σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς 
3 Δ ς - Δ ῤ ν δολ 

ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 

ο / 5 ϱ [ή ελ 

τῶν διωκόντων ὑμᾶς' ὅπως γένησθε υἱοὶ 
Αα. Ν 5 ο 5 3 ο) 4 χ 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν 
5. 3 -. 3. μά 3ο ολ ΔΝ ΔΝ 
ἥλιον αὐτοῦ ἄνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ 
μῶ Ν ΔΝ / 5 ΄ Ν 

ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 

2) Ελ λ 3 / Ν ἀδίκου. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς 
ἀγαπῶντας ἡμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; 

3 4 λ κ. 3 Ν 3 ΔΝ Αα Ν οὐχὶ καὶ οἵ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ; καὶ 
ΕΦ] 3 / 0 Ν 3 ὃ λ κ δ 
ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν 
µόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ 

3 ἀ. Ν. δ Χ - 9) Φ 

ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; ἔσεσθε οὖν 
ἡμεῖς τέλειοι ὡς ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος 
τέλειός. ἐστιν. 

36: 

90 λύσῃς. 

ε / Ν μ 

ἱμάτιον καὶ τὸν 
χιτῶνα μὴ κω- 

παντὶ 
9 - / /. αἰτοῦντί σε δίδου, 

ο α ” 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴ- 
ροντος τὰ σὰ μὴ 
ἁπαίτει.] 

[ο]. τι, 55 96.] 
[82 καὶ εἶ ἀγαπᾶτε 

Ν [ο 

τοὺς ἄγαπῶντας 
ς 3 / ς 

ὑμᾶς, ποία Ὁἡμῖν 
χάρις ἐστίν: καὶ 

κ ς ς Χ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τοὺς ἀγαπῶντας 
αὐτοὺς ἀγαπωσιν" 

96 καὶ γὰρ ἐὰν ἆγα- 
θοποιῆτε τοὺς 
ἀγαθοποιοῦντας 
ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 
χάρις ἐστιν; καὶ 

ς 5ς Ν ] 
οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ 

λ 

αὐτὸ µποιοῦσιν. 
4, καὶ ἐὰν δανίσητε 

παρ ὧν ἐλπίζετε 
Φ / ς αν λαβεῖν, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστύν; καὶ 
ἁμαρτωλοὶ ἅμαρ- 

α / 
τωλοῖς δανίζου- 

π δν σιν ἵνα ἀπολά- 
βωσιν τὰ ἴσα, 

96 πλὴν  ἀγαπᾶτε 
τοὺς  ἐχθροὺς 

Αα ΔΝ 

ὑμῶν καὶ ἆγα- 
ον Ν 

θοποιεῖτε καὶ δα- 
/᾿ /. γίζετε µήδένα 

3 / 

ἀπελπίζοντες' 
ν 34 

καὶ ἔσται ὅ-μισ- 
κ ς / 

θὸς ὑμῶν πολύς, 
ν΄ οἱ ! ες ὰ καὶ ἔσεσθε υἱοὶ 

ς / 4 » 

ὑψίστου, οτι αὖ- 
/ τὸς χρηστόςἐστω 

Δ Ν. , / ἐπὶ τοὺς ἀχαρίσ- 
86 τους καὶ πονη- 

ρού. «γίνεσθε 
οἰκτίρμονες, κα- 
θὼς ὁ πατὴρυμῶν 
οἰκτίρμων ἐστίγ. 
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1 

11. 

12 

γ]. 
Ἡροσέχετε δὲτὴν-δικαιοσύνην 
ὑμῶν μὴ: ποιεῖν ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεα 
θῆναιαὐτοῖς, εἰ δὲ µήγε, µισ- 
θὸν οὓκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ 
Ὃ ας ρα δν Δρ, μς ὑμῶν τῷ ἐν οὐρανοῖς. ὅταν 
οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ 
σαλπίσῃς . ἔμπροσθέν σου, 
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 
ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων. ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 
αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος 
ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἢ δεξιά 
σου, ὅπως ἧ σου ἐλεημοσύνη 
ᾖ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὅ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι. καὶ ὅταν 
προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς 
οἱ ὑποκριταί. ὅτι φιλοῦσιν ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 
γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες 
προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶ- 
σιυµ. τοῖς. ἀνθρώποιο. ἁμὴν 
λέγω ἡμῖν, ἀπέχουσιν. τὸν 

ο - Ν 4 μισθὸν αὐτῶν. σὺ: δὲ ὅταν 
” ) 3 Ν προσεύχῃ, εἴσελθε εἲς τὸ.τα- 

μµεῖόν. σου. καὶ κλείσας: τὴν 
ζ / Α θύραν σου πρόσευξαι τῷ πα- 

/ ο 3 . Χς τρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὃ 
πατήρσουδ βλέπων ἐν τῷ κρυ- 
πτῷ ἀποδώσει σοι. προσευ- 

/ 

χόµενοι δὲμὴ βατταλογήσητε 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί. δοκοῦσιν 

Ν μῷ 3: αι /: φας] 
γὰρ ότιἐντῇ πολυλογίᾷ αὐτῶν 

9: / λ λ 
; εἴσακουσθήσονται" μη ουν 

ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς' οἶδεν γὰρ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαν αὑτόν. 
οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς' 
πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" ἐλ- 
θάτω ἣ βασιλεία σου’ Ύγενη- 
θήτω τὸ. θέληµά σου ὥς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» τὸν ἄρτον 
ἡμῶν τὸν, ἐπιούσιον: δὺς' ἡμῖν 
σήμερον. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 

27 

[οἱ αι. 2--4.] 
[5 Ἐϊπεν δὲ αὐτοῖς' ὅταν προσεύ- 

χησθε, λέγετε' πάτερ, ἅγιασ- 
θήτω τὸ ὀνομά σου" ἐλθάτω ᾗ 
βασιλεία σου" 

8 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν' 

4: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας 



ΜΑΤΤ, ΤΙ, [Μλακ. 1] ΠΚΕ τν.] [6 55, 

19 

14 

15 

16 

17 

15 

19 

20 

21 

22 

28 

3 μή ς ς Ν ὀφειλήματα ἡμῶν, ὣς καὶ 
ς ο) 3 ή ο) 3 / 

ημεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέ- 
ο ’ 

ταις ἡμῶν' καὶ μὴ εἰσεγέγκῃς 
ς α 5 / 3 Ν 

ἡμᾶς εἷς πειρασµόν, ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
3 Δ 3 ω . 5 ΄ ἐὰν γὰρ ἀφῆτετοῖς ἀνθρώποις 

, τὰ παραπτώματα αὐτῶν, αφή- 
σει καὶ ὑμῖν ὅ πατὴρ, ὑμῶν ὁ 
οὐράνιος; ἐὰν. δὲ μὴ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὃ ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώ- 

ή µατα ὑμῶν. ὅταν δὲ νηστεύ- 
ητε, μὴ γίνεσθε ὣς οἳ 
ὑποκριταὶ σκυθρωποί ἀφανί- 
ζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα 

Αα ή ο - 

αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἄν- 
θρώποις νηστεύοντε. ἁμὴν 

/ Α / 

λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισ- 
3 . Δ ΔΝ θὸν αὐτῶν, σὺ δὲ νηστεύων 

ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ 
τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως 

μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποιςνησ- 
τεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ 
ἐν τῷ κρυφαίῳ, καὶ ὃ πατήρ 

ς / Ελ .ν /, 

σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ 
ἀποδώσει σοι. μὴ θησαυρί- 
ζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς 
γῆς, ὅπου σῆς καὶ βρῶσις 
3 / λ ᾳ / 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 
/ 

διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν: 
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυ- 
ροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σης 

ελ - 3 2. ΔΝ 

οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
/ 

ὅπου κλέπται οὗ διορύσσου- 
σὶν οὐδὲ κλέπτουσιν. ὅπου 
γάρ ἐστιν ὃ θησαυρός σου, 
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. 

3 ιά α {3 ς ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ε ͵ 
ὀφθαλμός' ἐὰν ᾖ ὃ ὀφθαλμός 
σου ἁπλοῖς, ὅλον τὸ σῶμά 

. Εν 3 5 

σου φωτεινὸν ἔσται' ἐὰν δὲ ὅ 
δι 9) ὀφθαλμός σουπογηβὸς ᾖ,ὅλον 

τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. 
3 4. Χ [. Ν 3 Ν / 

εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοι σκό- 
κ. ΄ 

τος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 

28 

ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν' καὶ μὴ 
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἷς πειρασ- 

{ μόν. 

[6 κ, 9, δ4.]. 
[85 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 

ἡμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην' 
/ ς - ιν 

ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια 
μὴ 'παλαιούµενα, θησαυρὸν 
ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ϱ/ { ε] 9 / ΕΦ] 
ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ 

94, σῆς διαφθείρι. ὅπου γάρ 
ἐστιν ὃ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ 
καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.] 

[α, αἰ, 94--96.] 
[94 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 

ὁ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὅ 
ὀφθαλμός σου ἁπλοῖς ῇ, καὶ 
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 
ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ 

Ν { / τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 
96 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν 
86 σοὶ σκότος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ 

σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ 
ἔχον Τι μέρος σκοτεινόν, ἐσται 
φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὃ 



83.1 ΜΑ, ΥΙ. [Μλακ τ.] Ππσκα 1γ.] 

λύχνος τῇ ἄστραπῇ φωτίζῃ 
σε, 
ι αν]. 15.] 

24: οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις -- 118 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ 

25 

36 

27 

28 

29 

50 

91 

90 

99 

δουλεύειν’ ἢ Ύὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει͵ καὶ τὸν έτερον άγα- 
πήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ 
τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 
δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ 
μαμωνά. 

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μερ- 
ιμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὃ ἡμῶν τὶ φάγ- 
ήτε, µήδε τῷ σώματι ὁμῶν τέ 
ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ 
πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ 

τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμ- 
βλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερίζοισιν οὐδὲ συνά- 
Ύουσιν εἲς ἀποθήκας, καὶ ὁ 

ΛΑ : 5». πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράγιος τρέ- 
φει αὐτά' οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον 
διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ 
ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσ- 
θεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
πῆχυν ένα; καὶ περὶ ἐνδύ- 
µατος τί μεριμνᾶτε; καταµά- 
θετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς 
αὐξάνουσιν' οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ 
γήθουσιν. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῃ δόξῃ 
αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τού- 
Των. εἰ δὲ τὸν χόρτον͵ τοῦ 
ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον 
εἷς κλίβανον βαλλόμενον ὃ ὁ 
θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ 
πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγό- 
πίστοι;, μὴ οὖν µεριμνήσητε 
λέγοντεο: τί φάγωμεν ἢ τί 
πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα ! 
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐ ἐπι- 
ζητοῦσων οἶδεν γὰρ ὃ πατὴρ 
ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε 
τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ 
πρῶτον τὴν βασιλείαν καί 
τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται 

99 

22 

28 

24 

26 

κυρίοις δουλεύει: ἢ γὰρ τὸν 
ἑνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
3 / Ἀ Ἁς λ 3 / 
ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται 
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρογήσει. 

3 ΄ ο ΄ Δ οὗ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ 
μαμωνᾶᾷ.] 

[ο κα, 92-.91.] 
[εἶπεν δὲ πρὸς, τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ" διὰ τοῦτο ἡμῖν λέγω, 
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῆ τί 
φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί 
ἐνδύσησθε. ἡ ἡ ψυχὴ πλεῖόν 
ἐστιν τῆς  ροφῆς καὶ τὸ σῶμα 
τοῦ ἐνδύματος. κατανοῄήσατε 
τοὺς κόρακας, ὅτι οὔτε σπεί- 
ρουσιω οὔτε θερίζουσιν, οἷς οὐκ 
ἐστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, 

Ν ς Χ / » ” καὶ ὃ θεὸς τρέφει αὐτούς 
/ Α ς α. / 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε 

α α Αν οδό ε - 
των πετεινὠν. τις δὲ ἐξ υμ ων 

' μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι 

26 

27 

25 

29 

90 

91 

3 ΔΝ ΔΝ ς / 3 -- .. 

ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ; 
3 ο δν 35} “ εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύν- 

ασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν 
μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ 
κρίνα πῶς οὔτε γήθει οὔτε 
ὑφαίει. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ 

Δ 3 ΄ Α {΄ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξη 
αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
τούτων. εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν 
χόρτον ὄντα σήμερον καὶ 
αὔριον εἲς κλίβανον βαλλό- 

ς Ν φ Ε µενον ὃ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, 
/ Α 5 3 3 / 

πόσῳ μᾶλλον ἡμᾶς, ὁλιγό- 
πιστοι. καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 
τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ 
μὴ µετεωρίζεσθε' ταῦτα γὰρ 
πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου 
ἐπιζητοῦσιν' ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ 
οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 
πλὴν ξητεῖτε τὴν βασιλείαν 

αὐτοῦρι καὶ ταῦτα προστεθήσε- 
ται ὑμῖν.] 



ΜΑΤΤ, ΥΙ. ΥΠ. [ΜλΕκ τ.] [ωσκα πν.] [8 

ως 

υμιν., 

Ὀῶ [-- 

10 

μὴ οὖν µεριµνήσητε 
εἰς τὴν αὔριον: ἡᾗ γὰρ αὔριον 
µεριμνήσει ἑαυτῆς. ἁρκετὸν 
τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

νΠ, 

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε, 
ἐν ᾧ γὰρ κρύµατι κρίγετε κρι- 
θήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ µετ- 

ρεῖτε, µετρήθήσεται ὁμῖν. 
ον / νο υ-- τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 

τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ «ἀδελφοῦ 
σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ) ὀφθαλ- 
μῷ δοκὸν οὗ κατανοεῖς ; 
ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου" 
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ 
τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ 
ς ΔΝ 3 .. 3. 3 ν. ΔΑ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 

5 ΄ 3 4 λ 

ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ 
α” 3 ω᾿ ΔΝ / τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκόν, 

καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν 
τὸ κάρφος ἔκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

- 2 ” 

τοῦ ἀδελφοῦ σου" 
μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, 
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, 

- / µήποτε καταπατήσουσιν αὖ- 
τοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ 
στραφέντες ῥήξωσιν ὁμᾶς. 
αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, 
καὶ ἀνοιγήσεται ἡμῖν. πᾶς 

ΔΝ ς 3. ὨὩὋ Σε γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ 
- / Ν ω. ιά 

ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρού- ο νο 
οντι ἀνοιγήσεται. ἢ τίς ἐστιν 
δό- 6. 49 κ 9 ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει 
ς ελ 3 Αα 3 Ν “. 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, µη λίδον 

ς λ] Ν Ν 
ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθὺν 
αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει 
αὐτῷ; 

90 

ια, 

968 

41 

49 

[9 

10 

11 

12 ἢ 

ὑμῶν" 

(σ.- μι, 5Ί ο.]. 
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὗ μὴ κρι- 
Οῆτε καὶ μὴ καταδικάζετε, 

Ν - 

καὶ οὗ μὴ καταδικασθῆτε: 
Ε] / Ν 5 μά ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε" 
δίδοτε, καὶ 'δοθήσεται ὍὉμῖν" 
µέτρον καλὸν πεπιεσμένον 
σεσαλευµένον ὑπερεκχυννό- 
µενον δώσουσιν εἷς τὸν κόλπον 

ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε 
3 - ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. 
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 
.. Δ. ϱ. Αα Φον - 

τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ 
ἑ ΔΝ Ν ΔΝ ο] “ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἓν τῷ 

ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὗ κατανοεῖς ; 
Αα ΄ / ο πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελ- 

Φᾷ σοῦ. ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω 
τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 

δν. 5. δ 5 
σου, αὐτὸς την ἐν τῷ ὀψ- 
θαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; 
ὑποκριτὰ, ἔκβαλε πρῶτον τὴν 
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, 
καὶτότε διαβλέψεις τὸ κάρφος 
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελ- 
φοῦ σου ἐκβαλεῖν;] 

[ῶ. κι. 9-15.] 
3 ν 6 / ων κ κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἴτειτε, καὶ 

δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ 
εὑρήσετε' κρούετε, καὶ ἀγοιχ- 
θήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ 

ΕΕ -- / Νο η 

αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὃ ζητῶν 
εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 
9 ͵ κ νο 5 ἀγοιχθήσεται. 3Ἵίνα δὲ ἐξ 
ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ 
εν 3 ὰ 9 , υἱὸς ἄρτον, µη λίθον ἐπιδώσει 
3 ΑΦ πλ Ν.. 4 Ν 3 4 αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ 

3 ΄ 3 ε) - 3 ή 

ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ; 
καὶ αἰτήσει ᾠόν, μὴ ἔπι- 



5 52.] ΜΑΠΤΤ, ντ. [πλεακ τ.]- [ιυκε τγ.] 

ϱ ο 3 
11 εἶ οὖν ἡμεῖς πονηροὶ ὄντες 

9 / ο ο» Ν , οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλ- 
λον ὅ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς 
αἰτοῦσιν αὐτόν. 

12 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 
ο) Αα ὧ ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἳ ἄνθρωποι, 
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' 

ο 

οὗτος γάρ ἐστιν ὅ νόμος καὶ 
15 οὗ προφῆται. εἴσέλθατε διὰ 

τῆς στενῆς πύλης: ὁτιπλατεῖα 
ε ζά ΔΝ 3 ΄. ς ςοΑ [ἡ πύλη] καὶ εὑρύχωρος ἡ ὁδὸς 

ἡ ἀπάγουσα εἷς τὴν ἀπώλειαν, 
λ / » ς / καὶ πολλοί εἶσιν οἱ εἴσερχό- 

14, µενοι δὶ αὐτῆς: ὅτι στενὴ [ἡ 
“ Δ / ς εως 

πύλη] καὶ τεθλιμµένη ἡ ὁδὸς 
ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ 
ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 

16 αὐτήν. προσέχετε ἀπὸ τῶν 
ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρ- 
χονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμα- 

΄. , / σιν προβάτων, ἔσωθεν δέ 
16 εἶσεν λύκοι ἅρπαγε. ἀπὸ 

Α . / 

τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσ- 
ε / / / 

εσθε αὐτούς. µήτι συλλέ- 
γουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυ- 
λὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 

17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν 
καρποὺς καλοῦς ποιεῖ, τὸ δὲ 
σαπρὸν δένδρο καρποὺς 

18 πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται 

δένδρον ἀγαθὸν καρποὺςπονη- 
ροὺς ἐνεγκεῖν, οὖδε δένδρον 
σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ἐνεγ- 

19 κε. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν 
Ν 

καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ 
20 εἰς πρ βάλλετα. ἄραγε 

ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπι- 
21 γνώσεσθε αὐτούς. οὗ πᾶς 

ὁ λέγων µοι κύριε κύριε, εἶσ- 
ιά 3 ΔΝ / ελεύσεται εἲς τὴν βασιλείαν 

αλ 3 Α 3 λε αλ Ν 
τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ 
θέλημα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 

μλλλ α 3 - ο.) . 

τοῖς οὐρανοῖς. πολλοὶ ἐροῦ- 
σιν µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα: 
κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι 

51 

19 δώσει αὐτῷ σκορπίον; «εἰ οὖν 
ἡμεῖς πονηροὺὶ Ὁπάρχοντες 
οἴδατε δόµατα ἆγαθὰ διδόναι 
τοῖς τεκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλ- 
λον ὁ πατὴρ ὃ ἐξ οὐρανοῦ 
δώσει πνεύμα ἅγιον τοῖς 
αἰτοῦσιν αὐτόν.] 

[6 τι. 91. 
[51 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 

ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 
ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.] 

[ῷ. κιῃ, 24.] 
[24, ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς 

στενῆς θύρας, ὅτι πολλού, 
µέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἴσελ- 
θεῖν καὶ οὑκ ἰσχύσουσιν.] 

[ῷ). νἰ. 45-46.] 
[48 οὗ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν 

ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ 
πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν 

44, καρπὸν καλόν. ἕκαστον γὰρ 
δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 
γινώσκεται' οὗ γὰρ ἐξ ἀκαν- 
θῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ 
ἐκβάτου σταφυλὴντρυγῶσυ. 

46 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας 
προφέρει τὸ ἆγαθόν, καὶ ὅ 
πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προ- 
φέρει τὸ πονηρόν’' ἐκ γὰρ περ- 
ισσεύµατος καρδίας λαλεῖ τὸ 

460 στόµα αὐτοῦ. τί δέ µε καλ- 
εἴτε' κύριε, κύριε, καὶ οὐποιεῖτε 
Δ Ἆ 

ἃ λἐγω ;] 

[ο κ. 95- 91.] 
[26 ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἶκο- 

δεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν 
θύραν, καὶ ἄρέησθε ἔξω ἐσ- 



[08 95, 89. ΜΑΊ7. ΥΠ. ΜΟΚΕ Ιγ. 

28 

24. 

26 
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9 ΄ Ν . Α. 

ἐποφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ 
3 { ν ιά 3 ή ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, 

[ο . / 

καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάµεις 

πολλὰς ἐποιήσαμεν ; ; καὶ 
τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι 

οὐδέποτε ἔγνων ἡμᾶς, ἄπο- 
χωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζ- 

/ , α 

ὀόµενοι τὴν ἀνομίαν. πᾶς 
οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λό- 
γους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς 
ὁμοιωθήσεται ἀγδρὶ φρονίμῷ 
ς/ Ἶ ή ρ νρ ο) αν. ) 
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν 
οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ 
κατέβη ἡ ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οὗ 
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνε- 
µοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ 

/ 

ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν' τεθεµ- 
ελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 

Δ Α ς 35 / λ καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς 
/ Ν α 

λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν 
Ν / αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ 

τή 3 / 
μωρῶ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὖ- 

[ο Ν 

τοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 
ΔΝ / ς ΔΝ νο 

καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον 
ΔΝ Ν / οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
λ / Αα ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ 

νο 9 οἰκίᾳ ἐκείνη, καὶ ἔπεσεν, καὶ 
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[47 

48 

49 

/ Ν ΄ λ θ / τάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν 
/ ε λέγοντες: κύριε ἄνοιξον ἡμῖν, 

Δ ως 2 3 καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν' οὐκ 
Αν ς Φ / 9 { / οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. τότε 

9 ῤ 
ἄρξεσθε λέγειν’ ἐφάγομεν 
ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις ἡ ἡμῶν ἐδίδαξ- 
ας. καὶ ἐρεῖ' λέγω ἕ ὑμῖν, οὐκ 
οἶδα ὃ ὑμᾶς πόθεν ἐστέ' ἀπό- 
στήτε ἂἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες ἐρ- 
άται ἀδικίας.] 
ιά, σὲ, 41--49. ] 

πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός µε καὶ 
ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ 
ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν 

/ τίνι ἐστὶν ὅμοιος. ὅμοιός ἐσ- 
τιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἵ- 

/ 3 ο) / κίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν 
.. “1 9ο Δ Δ καὶ ἔθηκεν θεµέλιον ἐπὶ τὴν 

πέτραν’ πλημμύρης δὲ γενομ- 
ένης προσέρήηξεν ὃ ποταμὸς 

- Ν 3 

τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὓκ ἴσχυ- 
σεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ 
καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτὴν. 
ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας 
τα {5 9 θ / 3 
οµοιος εστιν ανσρωπῳ., οικο- 

δοµήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν 
χωρὶς θεµελίου, ᾗ ᾗ ἡ προσέρηξεν 
ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συγέ- 
πεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα 
τῆς οἰκίας ἐκείνής µέγα.] 

ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

6 99. «σδιδ ἔσασ]ιο ὅτι, ἐ]νο Οαρεγπιαιήην ιαθοβιιθ, 

ίῴι Ἱγ. 25. ] 
[25 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ - 

2] Καὶ ἐισπορεύονται 
ᾖᾳν. 19.] εἷς Καφαρναούμ’ 

τῇ Ταλιλαίά, καὶ ἐυθὺς 
διδάσκων 

τοῖς σάββασιν 
ἐν ταῖς ἐδίδασκεν εἷς τὴν 

συναγωγαῖς αὐτῶν.] συναγωγήν. 

55 

81 Ἰαὶ κατῆλθεν εἲς 
Καφαρναοὺμ πόλιν 
τῆς Ταλιλαίας; καὶ 
8 δ ὃ / 3 ΔΝ 
ην ι(οασκων αυτους 
3 ο) / 

ἐν τοῖς σάββασιν: 



68 34-06.] ΜΑΠΤ. ΥΠ, ΜΛΕΚ Ἱ. ΤΟΌΚΕ ΙΤ. 

6 34. Β[εοί οἱ Ἠί Τοαο]μίπῃ, 

28 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέ- -- -- 

λεσεν ὁ Ἰησοῦς, τοὺς 
λόγους τούτους, : 
ἐξεπλήησσοντο οἱ 99 καὶ ἐξεπλήσσοντο | 32 καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ ἐπὶ τῇ , διδαχῇ ἐπὶ τῇ διδαχῇ 

29 αὐτοῦ. ἦν γὰρ διδά- αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδά- αὐτοῦ, 
σκων αὐτοὺς ὥς ἐξου- σκων αὐτοὺς ὥς ἐξου- ὅτι ἐν ἐξου- 
σίαν ἔχων, καὶ οὐχ σίαν ἔχων, καὶ οὐχ σιᾳ ἦν 
ὡς οἱ γραμματεῖς ὥς οἱ γραμματεῖς. 
αὐτῶν. ὁ λογος αὐτοῦ. 

6 96. Οιιγο οἱ α Ἠεπιοπίαο ὕπ, εἶνα Οαμεγπαιίπι 5 πιαθοφιιο, 

28 

24 

26 

26 

27 

ΔΝ 3 /λ ο 3 Αα 

καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συνα- 
ο ε] [ω. 3’ 3 ΄ 

γωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐνπνεύ- 
ματι ἀκαθαρτῳ, καὶ 
ἀνέκραξεν λέγων; 
τὶ ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζ- 

98 

94 

Ν Ε) ο 
καὶ ἐν τῇ συνα- 

“δν. 3 ϐ 3 ὧ 
γωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦ- 

΄ 3 ΄ Ν μα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ 
9) -- Γι Γά 3 

ἀνέκραξεν φωνῇ µεγάλη: έα, 
{ος α . / 3 - 

τί ἡμιν καὶ σοΐ, ]1ησοῦ Ναζ- 
αρηνέ; } . Ίλθες ἀπολέσαι αρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι 
ἡμᾶς" οἴδαμέν σε τίς εἶ ὁ ἡμᾶς; οἷἶδά σε τίς εἲ ὁ 
ἅγιος τοῦ θεοῦ' καὶ ἐπετί- 
µησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς φιμό- 
θητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 
καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεὶ- 
µα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν 
φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ 

ει - αὐτοῦ. 
καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες 
ὥστε συζητεῖν αὐτοὺς λέγον- 
τας" τί ἐστιν τοῦτο; διδαχᾗ 

Ν 3 9 [ ΔΝ ο) 

καιγὴ κατ ἐξουσίαν' καὶ τοῖς 
/ 3 Γή πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις 

ἐπιτάσσει καὶ Ὁπακούουσιν 

96 

90 

ο ολ [ο Ν ΄ 

ἅγιος τοῦ θεοῦ. καὶ επετί- 
µησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων 
φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἆ ἀπ' αὐ- 
τοῦ. καὶ ῥῖψαν αὐτὸν το δαι- 

/ ΙΕ] Ν / 3 

µόνιον εἲς τὸ μέσον ἐξῆλθεν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν Ἀλάψαν 

αὐτόν. καὶ ἐγένετο θάµμβος 
3 { Ν / 

ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν 
προς ἀλλήλους λέγοντες; τίς 
ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσιᾳ 

Ν / ’ -- 
καὶ δυγάµει ἐπιτάσσει τοῖς 
ἀκαθάρτοις πνεύµασιν καὶ 

[ῷᾳ 1π. | 28 αὐτῷ. καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ | 97 ἐξέρχονται; καὶ ἐξεπορεύετο 
24.] αὐτοῦ. εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ἦχος περὶ αὐτοῦ εἷς πάντα 

ὅλην τὴν περίχωρον τῆς τόπον τῆς περιχώρου. 
Ῥαλιλαίας. ἳ 

8 56., στο ο) Ρεΐοῦο Μοί]ιον-π-Ιαιν, [0- ὁ 43.] 

[0 να, 14, 15:] 
[14 Καὶ 29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς | 95 ᾿Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς 

συναγωγῆς ἐξελ- 
θόντες ἦλθον 

3 Ν 3 / . - ια... ’ εἰς τὴν οἰκίαν «Φί-] εἰς τὴν οἰκίαν - 
ο] ο) 

συναγωγῆς εἰσῆλθεν 
ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς 

9 Ν ” / 

εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου 



[ΜΑττ. ντ] ΜΑΣΡΚΕ 1. τΌΚΕ 1ν. [68 56, 87. 

Ν ΔΝ . ὼ 

τὴν πενθερὰν αὐτοῦ 
βεβληµένην καὶ πυρ- 
εσσονσαν 

16 καὶ 

ο » 9 
ἠψατο τῆς χειρος 
αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν 
αὐτὴν ὃ πυρετός" 

ο... 

καὶ ἠγέρθη, 
Ν ’ 5 

καὶ διηκόνει αὐτῷ.] 

9 οτ. Οτο ο πιαπη! αὖ ιωιδεί. 

κ ρ νἡ, 16.] 
[16 Ὀψίας δὲ γενομένης 

προσήνεγκαν αὐτῷ 

δαιμονιζοµένους 
πολλούς" 

καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύ- | 
ματα λόγῳ, 

καὶ πάντας τοὺς 
κακῶς ἔχοντας ἐθερ- 
άπευσεν,] 

90 

81 

92 

98 

84ι 

µωνος καὶ ᾿Ανδρέου 
1} 

μετὰ ᾿Ἰακώβου καὶ 

Ἰωάννου": 
/ ἡ δὲ πενθερὰ Ἀίμωνος 

/ κατέκειτο πυρ- 
έσσουσα, 

Ν παλ 

καὶ εὐθὺς / 

λέγουσιν 
” ΔΝ 

αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 
καὶ Ίγειρεν αὐτὴν | 99 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω 
κρατήσας τῆς χειρός: αὐτῆς ἐπίτίμησεν τῷ 
καὶ ἀφῆκεν πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν 
αὐτὴν ὃ πυρετός, αὐτήν. 

παραχρῆμα δὲ ἆνασ- 
καὶ διηκόνει αὐτοῖς. τᾶσα διηκόνει αὐτοὶς. 

[ᾷ, 5 45.] 

Ὀψίας δὲ Ὑενομένης, 
ὅτε ἔδυ ὃ ἥλιος, 40 Δύνοντος δἐτοῦλῆίου 
ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
πάντας τοὺς κακῶς πάντες ὅσοι 
ἔχοντας εἶχον ΄ ἀσθενοῦντας 

| καὶ τοὺς γόσοις ποικίλαις 
δαιμονιζομένους: 

ἤγαγον αὐτοὺς προς 
᾽αὐτόν" ὃ δὲ ἑνὶ ἑκάσ- 
τω αὐτῶν τὰς χεῖ- 
ῥρας ἐπιτιθεὶς 

καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις 
ἐπισυνηγμένη πρὸς 
τὴν θύραν 

καὶ 
ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἐθεράπευσεν αὐτούς 

κακῶς ἔχοντας ποικί- 
λαις νόσος, καὶ | 41 ἐξήρχοντο δὲ καὶ 
δαιμόνια πολλὰ ἐξέ- δαιμόνια ἀπὸπολλῶν 
βαλεν, κραυγάξονα͵ καὶ λέ- 
[ᾷ. αι. 11.] Ύοντα ὅτι σὺ ἓν ὅ διὸς 

καὶ τοῦ θεοῦ. καὶ ἐἔπιτι- 
δυκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ μῶν ὁνκ ἔια αὐτὰ λα- 
δαιμόνια, ὅ ὅτι ἴδεισαν λεῖν ὅτι ἤδεισαν τὸν 
ἀντόν. Χριστὸν ἀντὸν εἶναι. 

94 

μώνος. 

πενθερὰ δὲ τοῦ Σ- 
µωνος ἣν συνεχοµένη 
πυρετῷ μεγαλῷ 
καὶ ἠρώτησαν 
αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 



[ΜΑΤΤ. τ.] ΜΑΗΙΚ 1. ΙΡΚΕ 1ν. Τ. [88 38, 99. 

6 98. «εσας οὐ ]νάγωιυς ὀπίο ἔ]νο 1οδενί, απιά οοπύζηλιο Ηῖο Ἡ)οτ] πι σαἰδῖεε, 

[ο 

96 

86 

87 

99 

Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν ἄνασ- [ 42 Τενοµένης δὲ ἡμέρας 
τὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἔις ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἲς ἔρημον 
ἔρημον τόπον κἀάκεῖ προσηύ- τόπον, 
χετο. Καὶ κατεδίωδεν αὐτὸν καὶ 
Σύμων καὶ οἳ μετ' οἱ ὄχλοι 

αὐτοῦ καὶ ἐπεζήτουν αὐτόν" καὶ 
εὗρον αὐτόν, καὶ ᾿ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον 

αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾿ 
λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες αὐτῶν. 
ζητοῦσω σε. 
καὶ λεγει αὐτοῖς' 49 ὃ δὲ ἔιπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἷς τὰς καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 
ἐχομένας κωμοπόλεις ἕνα εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν 
κἀκεῖ κηρύξω. βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι 
ἐις τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. καὶ | 44 ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. καὶ 
ἦλθεν κηρύσσων « εἰς τας συνα- ἦν κηρύσσων εἷς τὰς συνα- 
γωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν γωγὰς τῆς Ταλιλαίας. 
Ῥαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια 

ο Ῥόλλων 

659. 119 ή ὑγασιῖομς Ὀγαιρ]έ ο) Ἠῆδ]ιες: α1ϊ ο) ούπιοπ, «αηιεν, 
απά ὅοῦπ. [0 8 29.] 

1γ. 18.] [ζ,- Ἡ 16.] 

1 

2 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ 
καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν 
ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην Τεννησαρέτ, καὶ ἴδεν 
δύο πλοιάρια ἑστῶτα παρὰ τὴν λίµνην. οἱ δὲ 
ε Α 3” 3 3 3 / 3 Δ 
ἀλεεῖς ἀπ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυναν τὰ 

/ 9 ΔΝ ΔΝ αυ ΑΔ Γαλ /. 3 δίκτυα. ἐμβὰς δὲ εἷς ἓν τῶν πλοίων ὃ ἣν 
Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπα- 
ναγαγεῖν ὀλίγον" καθίσας δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 
ἐδίδασκεν τοὺς «ὄχλους, ὥς δὲ ἐπαύσατο 
λαλῶν, εἶπεν πρὸςτὸν Ἀίμωνα" ἐπανάγαγε εἰς 
τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἷς 
ἄγραν. καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν. ἐπιστάτα, 
δἱ ὅληςτ νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν" 
ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. 
καὶ τοῦτο ποιήσαντες συγέκλεισαν πλῆθος 
9 / / / .) / 3 α ἰχθύων πολύ’ διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 
καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ 
πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς' 
καὶ ὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, 

'δ ὥστε βυθίζεσθαι. αὗτά, ἰδὼν δὲ Σέμων Πέτρος 
προσέπεσεν. τοῖς Ὑόνασιν Ἰησοῦ λέγων" 
ἔξελθε ἆ ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνῆρ ἁμαρτωλός εἶμι, 

9 κύριε. θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάν- 

96 



ΜΑΤΤ. ΥΠΙ. ΜΑΕΚ 1. τσκ τ. ο Τδλο: 

ΤΗ, 

Καταβάντι δὲ αὐτῷ 
ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἦκο- 
λούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 

΄ 

πολλοί, 

καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προ- 
σελθών 

προσεκύνει αὐτῷ 

λέγων" 
{᾿ 

κύριε, ἐὰν θέλῃς, 
δύνασαί µε καθαρί- 

σαι. 
Ν 

καὶ 
ε] / ἃ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ο 9 ο" / 

ἤψατο αὐτοῦ λέγων" 

θέλω, καθαρίσθητι. 
καὶ εὐθέως 
3 9 3 ο «ς ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ 
λέπρα 

καὶ 
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: 
ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, 
3 . λ ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν 

4 -- ς α Ν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ 
προσένεγκον 

λ τὸ δῶρον 

ὃ προσέταξεν Μωὺ- 
ο ΄ 

σῆς, εἲς μαρτύριον 

αὐτοῖς., 

ν λ 5 α3 34 5 ὢρ 
τας τους σων αυτῳ επυ Τη αγρα των ἰχθύων 

10 8 ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ. Ἰάκωβον καὶ 
3 ιά : ὁ ΔΝ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὲ 

ο / 

τῷ Ἑέμωνι. 
ν 8 9 Δ / ς 

και εἶπεν προς ΤΟΥ Σίμωνα ο 

Ἰησοῦς' μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους 
1 

ὃ 

40 καὶ 

4] 

42 

48 

44 

5” α Δ νά Δ α. 3, ἔση ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπι 
τὴν γὴν, ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

40. ωγο οἱ α Τιορεν. 

ἔρχεται πρὸς 
αὐτὸν λεπρός, παρα- 
καλῶν αὐτὸν 
καὶ γονυπετῶν 

λέγων αὐτῷ ὅτι 
3Λ / 
ἐὰν θέλῃς, 

δύνασαί µε καθαρί- 
σαι. 

Ν Ν 

καὶ σπλαγχνισθεὶς 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἤψατο καὶ 
λέγει 
θέλω, καθαρίσθητι; 

Ν 3/]ὰ 

και εὐθὺς 

3 μα μα αΑε ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ 
λέπρα, καὶ ἐκαθαρ- 
/ Ν 3 ιά 

ίσθη, καὶ ἐμβριμησά- 
µεγος “αὐτῷ εὐθὺς 

/ ἐξέβαλεν αὐτὸν, καὶ 
λέγει αὐτῷ" 
μιά 4 κ ὅρα μηδενὶ μηδὲν 
5 5 Α φ 

εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε 
σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
ἱερεῖ καὶ προσένεγκε 
περὶ τοῦ καθαρισμοῦ 
σου | 

ἃ προσέταξεν Μωῦ- 
σῆς εἷς μαρτύριον 
αὗτοῖς. 

96 

12 Καὶ 

18 

37. 3 ϱ ἐγένετο ἐν τῷ 
εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ 
τῶν πόλεων, 

Ν ἶδ κ... “ 

καὶ ἰθοὺ ἂνὴρ πλήρης 
{. 9 Α Ν Ν 

λέπρας" ἰδὼν δὲ τὸν 
3 ο) 

Ἰησοῦν, 
Ν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον 

3 / 3 Γη 

ἐδεήθη αὐτοῦ 
λέγων’ 

2 3ν / κύριε, ἐὰν θέλῃς, 
δύνασαί µε καθαρί- 
σαι. 
καί 
3 / Ν ο ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

-- 9 α. 3 / 
Ίψατο αὐτου εἴπῶν' 

141 

θέλω, καθαρίσθητ.. 
καὶ εὐθέως 
ᾗ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ 
αὐτοῦ. 

καὶ αὐτὸς 
παρήγγειλεν αὐτῷ 
μηδενὶ εἰπεῖν, 

ἀλλὰ ἀπελθὼν 
δεῖξον σεαυτὸν τῷ 
ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε 
περὶ τοῦ καθαρισμοῦ 
σου καθὼς 
προσέταξε Μωὺῦ- 
σῆς, εἷς μµαρτύριον 
αὐτοῖς. ᾿ 



641]. ΜΑπτ. τπτ. ΜΛΗΚ 1. 1ΌΚΕ Υ. 

δ᾽ 

σοι ὃν 

10 

11 

12 

46 ὁ δὲ ἐξελθὼν. 

ἠρξατο. 

Ν / ζειν τὸν λόγον, 

νερο 
3 ἀλλ ἐ ει 

ΔΝ / 

τὸν πάντοῦθεν. 

κήρύσσειν 
πολλὰ καὶ διαφηµί- 

ὥστε µηκέτι αὐτὸν 
δύνασθαι εἷς πόλιν 

Ε] - 

εἰσελθεῖν, 

ἐπὶ ὀρήμοις τόποις ἦν 
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὖ- 

16 διήρχετο δὲ μᾶλλον 
ε ΄. Ν 3 - 

ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, 

ω] / 

καὶ συνήρχοντο 
3 Ν 3 ΄ 

ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν 

καὶ  θεραπεύεσθαι 
3 Ν ωὰ 3 - 

ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν 
αὐτῶν": 

16 αὐτὸς δὲ ἦν ὕποχω- 
ρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις 

καὶ προσευχόµενος. 

641. Οωτο οῇ ἴια Οσπύιγήοπ)ς δοτυσπέ αἱ σαρεγπαιπι. [0]. 8 65.] 

Ῥϊσελθόντος δἐαὐτοῦ εἷς Καφαρναούμ, προσ- 
ἢλθεν αὐτῷ ἑκατοντάρχης παρακαλῶν αὐτὸν 
καὶ λέγων" κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ 
οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόµενος. 
λέγει αὐτῷ" ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατογτάρχης ἔφη" κύριε, 
οὐκ εἰμὶ ἵκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην 
εἰσέλθῃς' ἀλλὰ μόνον : εἶπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθή- 
σεται ὁ παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 
εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρα- 
τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ' πορεύθητι, καὶ 
πορεύεται, καὶ ἄλλῳ' ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ 
τῷ δούλῳ µου' ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
3 ./ κ ς 3 9. 3 ΄ Δ - ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν 
τοῖς ἀκολουθοῦσιν' ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὕρογ. «λέγω 
δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ ὃυσ- 
μῶν ἤξουσιω καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 
᾿Αβραὰμ καὶ ἼἸσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασι- 
λείᾳ τῶν οὐρανῶν" οὗ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 
ἐξελεύσονται εἷς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" 
ἐκεῖ ἔσται ὃ Κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων., καὶ εἶπεν, ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατον- 

| τάρχῃ) ὕπαγε, ὥς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. 
καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Ὀχή 

- [ᾳ) να. 
1:19] 

[6 κ, 
28 οα.] 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

26 

27 

δ 495. Ουτε οί Ῥείοῦε Μοί]νο-ὑπ-ἷωω. [60]. 8 96.] 

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου 
ω ν Δ 5 Φ /. Ν εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ 

πυρέσσουσαν. καὶ ἤψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ πυρετός" καὶ ἠγέρθη, 
καὶ διηκόνει αὐτῷ. 

ὃ 49. Οωτε οἱ πιαπη) αἱ κιηιθεύ. 

᾿Οψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαι- 
μονιζοµένους πολλούς" καὶ ἐξέβαλεν τὰ 
πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς 
ἔχοντας ἐθεράπευσεν, ὅπως πληρωθῇ τὸ 
« ϱν νο ο ο / ον 
ῥηθὲν διὰ Ἡσαϊῖου τοῦ προφήτου λέγοντος" 
αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς 

/ 3 / 30 να] δν γόσους ἐβάστασεν. ἰδὼν δὲ ὃ Τησοῦς πολ- 
λοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν 
εἷς τὸ πέραν. 

ξ 44. Ουπάδδίοπ ο) Γἱκορ]ες]όρ. 

Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ" 
διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρ- 

Ν / ». ε 32 ο) 5 8 / χη- καὶ λέγει αὐτῷ ὃ Τησοῦς αἵ ἁλώ- 
πεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐραγοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που οὖκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. έτε- 
ρος δὲ τῶν μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ: 
κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ 
θάψαι τὸν πατέρα µου" ὅ δὲ λέγει αὐτῷ. 

ἀκολούθει µοι, 
Χο Δ Ν { Ν ς Α. 

καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν 
γεκρούς. 

8 46. «εδ οὐ[ίς α δἱογπο ο ἴλο ]μαῖυο. 

καὶ ἐμβάντι αὐτῳ εἲς τὸ πλοῖον, ἠκολού- 
θήσαν αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ 
σεισμὸς µέγας ἐγένετο τῇ θαλάσσῃ, ὥστε 
τὸ πλοῖον καταλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων. 
αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν: καὶ ὑπροσελθόντεςῆ ἤγειραν 
αὐτὸν λέγοντες" κύριε, σῶσον ἀπολλύμεθα, 
καὶ λέγει αὐτοῖς' τί δειλοί ἐστε, ὁλῳό- 
πιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐ ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέ- 
µοις καὶ τῇ. θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη 
μεγάλη. οἱ δὲ ἀγθρώποι ἐθαύμασαν λέγον- 
τες' ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄγεμοι 

καὶ ἡ θάλασ. σα αὕτφ ὑπακούουσ' ιν» 

98 

[61 99-- 
91.] 
ος 

[σα], 8 9τ1 
[ο 1. 591] 

[ᾳ). τν. 35.1 

[0 δ 115] 

[ο]. ἵν. 35-- 
41] 

[0) 5 7] 

99. 
------ 

[αῇ ν 36, 

[ᾳ,. 1ν. 40.] 

ΑΡΗ 

[σ) 1κ. δτ-- 
69.] 
-- 

[6] τι, 99-- 
5δ.] 
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28 

29 

90 ἢ 
51 

92 

98 

94: 

19 

1ο 

ὃ 46. Οιτε ο) Ὠεπιοπίαο αἱ αἄατα, 

Καὶ ἐλθοντος αὐτοῦ εἷς τὸ πέραν εἰς τὴν 
χώραν τῶν Ταδαρηνῶν, ὃ ὑπήντησαν αὐτῷ δύο 
δαιμονιζόμενοι ἐ ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, 
χαλεποὶ λίαν, ὦ ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελ- 
θεῖν διὰ τῆς ὁ ὁδοῦ ἐ  ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 
λέγοντες" τί ἡμῖν καὶ σού, υἱὲ τοῦ. θεοῦ; ; 
ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς, 
ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων 
πολλῶν ̓ βοσκοµένη. δι δὲ δαίµονες παρεκά- 
λούν αὐτὸν λέγοντες. εἰ εκβάλλεις ἡμᾶς, 
ἀπόστειλον ἡ ἡμᾶς. εἷς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς' ὑπάγετε, οἱ δὲ ἐξελθόντες 
ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους" καὶ ἰδοὺ ὥ ' ὥρμησεν 
πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἷς τὴν 
θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς 
τὴν πόλιν. ἀπήγγειλαν. πάντα καὶ τὰ τῶν. 
δαιμογιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα. ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἱδόντες 
αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως. 5. µεταβῇ ἆ ἀπὸ τῶν 
ὁρίων αὐτῶν. 

ΙΧ. 

Καὶ ἐμβὰς εἷς πλοῖον διεπέρασεν, 

[α: 88.1 
[ῷ. ν. 
1--20.] 

6 47. Οωγεοί α Ραταϊψίο: Ιήγεί έρης οἱ Ορροδι[ίοη, 

ΠΠ. 

καὶ ᾖλθεν. 
Πν. 25.] 

εἷς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

ἡμερῶν, 

Ὡ 

9 
εστιν, 

1 καὶ ἐισελθὼν πάλιν 

εἷς Καφαρναοὺμ δι 

3 ” ιό 3 ἠκούσθη ὅτι ἐν οἶκῳ 

[ᾳ. τι, 18, 54.] καὶ συνήχθησαν πολ- 
λοί ὥ ὥστε µηκέτιχωρ- 
εἲν μηδὲ τὰ. «πρὸς τὴν 
θύραν, καὶ ἐλάλει 
αὐτοῖς τὸν λόγον. 

99 

17 καὶ 

ᾖᾳν. 91.1 
ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν 

: διδάσκων, καὶ ἦσαν 
καθήµενοι Φαρισαῖοι 
καὶ νοµοδιδάσκαλοι, 

δὲ ἦσαν ἐληλυθότες 

"ἐκ πάσης κώµης τῆς 
Ῥαλιλαίας καὶ Ἴου- 
δαίας καὶ Ἱερουσα- 

λήμ’ 



ΜΑΤΊ, 1Χ. ΜΛΕΚ ΤΙ, μοκε ν. [847 

ο) Ν / 
καὶ ἰδοὺ προσέφερον 
αὐτῷ  παραλυτικὸν 
ἐπὶ κλίνης βεβλη- 
µένον. 

καὶ ἰδὼν ὁ Τησοῦς τὴν 
πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ 
“παραλυτικῷ' θάρσει 
τέκνου’ ἀφίενταί σου 
αἳ -ἁμαρτίαι» 

καὶ ἰδοὺ τινὲς τῶν 
γραμμµατέων 

5. 39 ε ο) 
εἴπον εν εαυτοις’ 

ο οὗτος 
βλασφημµεῖ. 

{ 

καὶ ἰδὼν ὁ Τησοῦς 

κ. 3 ’ 5 
τὰς ἐνθυμήσεις αντων 

εἶπεν" 
ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ 
ἐν ταῖς καρδίαιςὑμῶν; ; 
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώ- 
τερον, εἰπεῖν" 

3 / ’ ες μ ἀφίενταίσοναί ἆμαρ: 
ΑΛ - 

τίαι, η εἰπεῖν' 
ν ' ἔγειρε καὶ 

σεγέγκαι 

ε , 
ινατι 

ὃ καὶ ἐρχογταιφέροντες 
λ ερ. πρὸς αὐτὸν παραλα- 
. / τε ΔΝ 

τικον αἱρόμενον ὑπὸ | 
τεσσάρων, - 

καὶ μὴ  δυνάµενόιπρο- 
αὐτῷ διὰ. 

τὸν ὄχλον, 

ἀπεστέγασαν 
στέγην ὅπου ἦν, καὶ 
ἐξορύξαντες χαλῶσι 
τὸν κράβαττον ὅπου 
ὁ παραλυτικὸς κατέ- 
κείτο. , 

δοαον Ἁ2 . Αν 
καὶ ἰδὼν ὁ Τησοῦςτὴν 

Α / πίστιν αὐτῶν λέγειτῷ 
παραλυτικῷ' 

, 91 η 
τέκνον, ἀφίενταί σου 
αἱ ἁμαρτίαν, 
ο ’ Α 
ἦσαν δέ-τινε τῶν 
γραμματέων  ἐκεῖ 

Ν καθήµενοι καὶ 
διαλογιζόµενοι ἐν | 
τ αἲς καρδίαις αὐτῶν: 

τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; 
βλασφημεῖ" τίς 
δύναται ἀφιέναι 
ἁμαρτίας εἰ μὴ εἲς 
ό θεός; ; 
καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ 
Ἰησοῦς τῷ πνεύµατι 
αὐτοῦ ὅτι 
οὕτως διαλογίζονται 
ἐν ἑαυτοῖς, 
λέγει 
ταῦτα διαλογίζεσθε 
ενταῖς καρδίαιςὑμῶν; 
τί ἐστιν εὐκοπώ- 
τερον, εἶπεν τῷ 
παραλυτικῷ' 

- ἀφίενταί. σου αἱ ἁμαρ- 
τίαι, ἢ εἰπεῖν 

ἔγειρε καὶ 

κ 40 

ν | 
την 

3 ω ΄ 

αντοις τι 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

π ΄ ’ π καὶ δύναµις κυρίου ἦν 
εἲς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 

/ 

καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέ- 
ροντες ἐπὶ κλίνης ἄν- 
θρωπον ὃς ἣν παραλε- 
λυµένος, καὶ ἐζήτουν 
αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ 
θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 
καὶ μὴ εὑρόντες ποίας 
"εἰσενέγκωσω αὐτὸν 

ἑ Ν 3 3 

διὰ τὸν. ὄχλον, ἄνα- 
βάντες ἐπὶ τὸ δῶμα 

διὰ τῶν κεράµων 
Αα. Εμ Ν ολλ καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ 

/ 3 Ν { κλιγιδίῳ εἷς τὸ µέ- 
) - 

σον ἔμπροσθεν τοῦ 
3 

Ἰησοῦ. 
ν δολ Ν ΄ καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν 

αὐτῶν εἶπεν" 

ἄνθρωπε, ἀφέωνται 
σοι αἳ ἁμαρτίαι σου. 

[6 ν. 17.] 
καὶ ἤρξαντο 

διαλογίζεσθαι οἱ 
γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι λέγοντες' 
τίς ἐστιν οὗτος ὃς λα- 
λεῖ βλασφημίας; τίς 
δύναται  ἁμαρτίας 
ἀφεῖναι εἶ μὴ µόνος 
ὁ θεός; 
ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

τοὺς διαλογισμοὺς 
αὐτῶν, ἀποκριθεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς. τί: 
διαλογίζεσθε 
ἐνταῖς καρδίαιοῦ ὑμῶν; 
τί ἐστι εὐκοπώ- 
τερον, εἶπ ειν" 

9 /. / εςε 
ἀφέωνταίσοιαϊ ἅμαρ- 

/ Α 
τίαι σου ἢ εἶπεν 

ΔΝ ἔγειρε καὶ 



β4δ.] ΜΑΤΙΣ. ΜΛΗΕΚ Ἡ. ΜΟΚΕ Τ. 

ἃρον. τὸν κράβαττόν 
περιπάτει; σου καὶ ὕπαγε; περιπάτει ; 

"να δὲ εἶδῆτε ὅτι 
9 / ὰ ς εν ἐξουσίαν ἔχει ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀγθρώπου ἐπὶ τῆς 
γῆς ἀφιέναιδμαρτίας, 
τότε λέγει τῷ παρα- 
. μὴ ν 

Αντικῷ" 
3” Ν Α / ἐγερθεὶς ἂρόν σου 
τὴν κλίνην 
καὶ ὕπαγε εἷς τὸν 
οἶκόν ὅου. καὶ 
ἐγερθεὶς᾽ 

 ἀ... ς 
ἀπῆλθεν εἲς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. 

ἰδόντες δὲ οἳ ὄχλοι 
ἐφοβήθησαν 

καὶ ἐδόξασαν 
ΔΝ Ν 9 / 

τον θεὸν τον δόντα 

ἐξουσίαν τοιαύτην 
τοῖς ἀνθρώποις. 

10 

11 

12 

ὥστε 

κά ν να σ ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
3 4 3 ..- εἰ 

ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς 
γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, 

{ δ λέγει τῷ παρα- 
λυτικῷ' σοὶ λέγω, 

ο 4 ἔγειρε ἄρον 
Ν Γι / τὸν κράβαττόν σου 

καὶ ὕπαγε εἲς, τὸν 
δν Ν οἶκόν σου. καὶ 

᾿ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς 
Μ 

ἄρας 
.- / τὸν κράβαττον 
ἐξῆλθεν 

ἔμπροσθεν πάντων, 

360 

ἐξίστασθαι 
πάντας καὶ δοξάζειν 
τὸν θεὸν , 

λέγοντας ὅ ὅτι 
οὕτως οὐδέποτε εἴδα- 
μεν. 

24: ἵνα δὲ εἶδῆτε ὅτι 

19 σι 

26 

εξ. 5ςὶ Α 3 [ή ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς 
γῆς ἀφιέναιδμαρτίας, 

εἶπεν τῷ παρα- 
λελυμένῳ' σοὶ λέγω, 
ἔγειρε καὶ ἄρας 

/' { 

τὸ µκλιίδιὀό σου 

πορεύου εἷς τὸν 
3 

οἶκόν «σου. καὶ 
παραχρῆμα ἀναστὰς 

/ . . 

ἐνώπιρν αὐτῶν, ἄρας 
3 Α 

ἐ ὃ κατέκειτο, 
5 9 Ν 9 
ἀπῆλθεν εἲς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ 

δοζάζων τὸν θεόν͵. 
καὶ ἔκστασις ἔλαβεν 

:ἅπαντας, καὶ ἐδόξ- 
αζον τὸν θεὸν 

Ν 9 ιά καὶ ἐπλήσθησαν 
Φόβου λέγοντες ὅτι 

εἴδο- 
μεν παράδοξα σή- 
µερον, 

8 48. Τ]ο ΟαἩ οἱ Τουὶι ου Μαϊλοιο: Το Ἰραδὶ φὔνοτι ὃη Ἱνίπος ωγί]οτ 
Οροβΐΐοιι ο) ογζῦον απιά Ε]ιαγίθεες, 

Καὶ παράγων ὃ 
Ἰησοῦς ἐκεῖθεν 

. 
. εἶδεν 
ἄγθρωπον 

/ 9 ΑΔ Ν καθήµενον ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, ᾿Μαθθαῖον 
λεγόμενον, καὶ λέγει | 
αὐτῷ: ἀκολούθει µοι. 

] καὶ ἀναστὰς ἠκολού- 

18 

14, 

Καὶ 
ἑξῆλ- 

θεν πάλιν εἰς τὴν 
θάλασσαν’ καὶ πᾶς 
ὁ ὄχλος ἢ ἤρχετο πρὸς 
αὐτόν, καὶ ἐδίδασ. κεν | 

αὐτούς, 

καὶ παράγων εἶδεν' 
Λευεὶν τὸν τοῦ ᾽Αλ- 

φαίου 
- » ΑΔ Ν καθήµείον ἐπὶ τὸ 

τελώνιον, 
ο. 

καὶ λέγει | 
5 ο. 5 / " αὑτῷ' ἀκολούθει µοι. 

΄ -καὶ ἀναστὰς ἠκολού- 
41 

2/ 

28 

Καὶ 

μετὰ ταῦτα ἐξῆλ- 
θεν 

9 ή 
καν ε ύ εασατο 

/ 3 / 
τελώνην  ὀνόματι 
Δεεν ) 
καθήµεγον ἐπὶ τὸ 
τελώγιον, 

καὶ εἶπεν 
αὐτῷ". ἀκολούθει µοι. 
καὶ καταλιπὼνπάντα 

᾿ἀναστὰς ἠκολού- 
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θει αὐτῷ. 

160 καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἆνα- 

11 

12 

19 

14 

κειµένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
ἰδοὺ 

πολλοὶ τελῶναι καὶ 
5 Ν 3 / 

ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 
συνανέκειντο τῷ 
3’ ” Ν ο) 

Ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθη- 
ταῖς αὐτοῦ» 

καὶ ἰδόντες οἳ Φαρι- 
σ αἴοι 

” ο [ο ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς 
3 ν' / 

αὐτοῦ. διατί 
ν΄ α΄ -- ΔΝ 

μετὰ τῶντελωνῶνγ καὶ 
ς αλ 3 / 5 ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὅ 

/ ς Α 

διδάσκαλος ὑμῶν ; 
ς δὲ 3 ζο 3 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν" 

οὗ 
/ 3 ε 

χρείαν έχουσιν οἱ 
ἰσχύοντε  (ἰατροῦ 
ἀλλ᾽ οἳ κακῶς ἔχου- 
τες» 

ϱ Ν / πορευθέντες δὲ µά- 
θετε τί ἐστιν". ἔλεος 
θέλω καὶ οὗ θυσίαν. 
οὐγὰρῆλθον καλέσαι 
δικαίους ἀλλὰ ἆμαρ- 
τωλούς. 
τότε προσέρχονται 

5. ς Χ 3 αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰω- 
άννου 

λέ- 

γοντες διατὶ ἡμεῖς 

Ἆ ς καὶ οἳ 
Φαρισαῖοι 

΄ γηστεύοµεν, 

οἱ δὲ µαθηταί σου οὗ 

16 

16 

' ἁμαρτωλῶν ᾿ 
17 

15 

3. 

θησεν αὐτῷ. 

Ν ο] 

καὶ γίνεται κατακεῖσ- 
θαι αὐτὸν ἐν τῇ οἶκίᾳ 
«αὐτοῦ, καὶ 
πολλοὶ τελῶναι καὶ 
ἁμαρτωλοὶ 

συναγέκειντο τῷ 
Ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθη- 
τὰῖς αὐτοῦ. ἦσαν 

ΔΝ ” 

γὰρ «πολλοί, 
ο  ὃ µ ΄ «Ἅ Αα 

καὶ ἠκολούθουν ἁὐτῷ 
καὶ γραμματεῖς τῶν 

Φὰρισαίων. ᾿΄ 
ν΄ οο/ σό εά καὶ ἰδόντες ὅτι 'ἤσ- 

θιεν μετὰ τῶν τελω- 
--- 5 Δι 
νῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, | 
ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς |. 

ὅτι ἤ 
ε] [ο 

αὐτοῦ" 
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 

καὶ πινεὶ; καὶ ἀκού- 
5ς 3 - / 

σας ὁ Τησοῦς λέγει 
9 - ε αὐτοῖς" οὗ 

| χρείαν ἔχουσιν 
ἰσχύοντε  (ἰατροῦ | 
ἀλλ’ οἳ κακῶς ἔχου- ! 
τες" 

οὐκ Ἴλθον καλέσαι 
᾿δικαίους ἀλλὰ ἅμαρ- 

χωλούς. 

καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ 
Ἰωάννου καὶ οἳ Φαρι- 
σαῖοι νηστεύοντες. 
καὶ ἔρχονται καὶ λέ- 
γουσιν αὐτῷ: διατί οἳ 
μαθητα Ἰωάννου 
καὶ οἳ μαθηταὶ τῶν 
Φαρισαίων 
νηστεύουσι», 

οἳ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὗ 
49. 

ἐσθίει 

« 
οι ῃ 

29 θει αὐτῷ. 

91. 

90 

καὶ ἐποίη- 
σεν δοχὴν μεγάλην 
Λευεὶς αὐτῷ 

3 το ια. ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ο 3. αὐτοῦ. καὶ ἣν ὄχλος 

πολὺς τελωνῶν καὶ 
"ν ν ὁ 3 ο. ἄλλων οἳ σαν µετ 
"αὐτῶν κατακείµενοι. 

καὶ ἐγόγγυξον οἱ 

Φαρισαῖοι. καὶ οἱ 
γραμματεῖς αὐτῶν 

΄ πα. ο... { Ν πρὸς τοὺξ μαθητὰς 
3 .. / 

αὐτοῦ λέγοντες' διατί 

μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ς [ο 9 μι ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε 
καὶ πίγετε; καὶ ἄποκ- 

ι Ν 3 ο 

ριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 

80 

98 

πρὸς αὐτούς' οὗ 
χρείαν ἔχουσιν οἱ 
ὑγιαίνοντες ἰατροῦ 
3 ΔΝ 9 ο σ 

ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχον- 
τες" 

οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι- 
δικάϊους ἀλλὰ ἅμαρ- 
τωλοὺς εἶς µετάνοιαν. 

Δι οἱ δὲ εἶπαν πρὸς 
/ αὐτόν" 

μι... / 

μαθηταὶ Ἰωάννου 

ε 
οι 

νηστεύουσιν πυκνὰ 
καὶ δεήσεις ποιοῦν- 
ται, ὁμοίως καὶ οἱ 
τῶν Φαρισαίων, 

ε ο ο) / ο] 

οἱ δὲσοὶἐσθίουσι καὶ 
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16ὅ 

10 

17 

γηστεύουσω; καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
3 [ο Ν ” Ἰησοῦς' μὴ δύνανται 

ς ελ η) Α 
οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

29 3 

πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον µετ 
αὐτῶν ἐστὶν ὃ νυµ- 
Φφίος; 

9) ΄ Ν ο ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
- 3 

ὅταν ἄπαρθῇ ἅπ 
9 Φ ς ΄ 9 

αὐτῶν ὃ νυµφίος, καὶ 
τότε νήστεύσουσιν. 

19 

20 

νηστεύουσιν; καὶ 
3 ο. ς εἶπεν αὐτοῖς ὅ 

5 [ο 9 ΄ 

Ἰησοῦς. μὴ δύνανται 
οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

δ ε ζ ἐν ᾧ ὅ νυμφίος µετ 
αὐτῶν ἐστὶν νηστεύ- 
ειν; 
4 / 3 ὅσον χρόνον ἔχουσιν 
τὸν νυμφίον µετ' 
αὐτῶν, οὐ δύνανται 

/ 

νηστεύειν, 
3 ΄ νε ϕ ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
4 Ε α αι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ 

δ « ῳ Ν 
αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ 
τότε µνηστεύσουσιν 

/ ω / ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα. 

Ὠ4ι πίνουσιν. ὃ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὖ- 

/ Ν [κά Ν τούς: μὴ δύνασθετοὺς 
υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος 
3 6 ς / 3 
ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ 
αὐτῶν ἐστίν, ποιῆσαι 
νηστεῦσαι ; 

9 ” λες ΄ 

ἐλεύσονται δὲἡμέραι, 
λ ὅ 9 α α 3 καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' 
ΣΑ ς λ 

αὐτῶν ὁὃ νυμφίος, 
τότε νηστεύσουσιν 

/ . / ἐν ἐκείναις ἡμέραις. 

8 49, Ῥαναῦίε ο) ενα Οἶᾷ Πβρεπδαίοη απάἆ {ιο Νεω. 

Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει 
ἐπίβληηα 
« 5 / 34 ΑΔ 

ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ 
ς /᾿ ἱματίῳ 
παλαιῷ' 

3 κ ΔΝ Ν ” αἴρει γὰρ τὸ πλή- 
ρωμα αὑτοῦ ἀπὸ τοῦ 

ἱματίου, 
καὶ χεῖρον σχίσμα 
γώεται. 

οὐδὲ βάλλουσιν 
οἶνον νέον εἲς ἀσκοὺς 

/ 9 ν / παλαιούς’ εἰ δὲ µήγε, 
ῥήγνυνται 

ε 3 / Ν 5 οἳ ἁσκοί καὶ ῥὁ 
5 3 Α ΔΝ 

οιγος ἐεκχειται και 
ε 5 Νο 

οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται" 
ἀλλὰ βάλλουσιν 

ν ΄ 

οἶνον νέον εἲς ἀσκοὺς 
καινούς, 

Ν 9 ῤ 

καϊάμφότεροισυντη- 
ροῦνται. 

ο1 

22 

Οὐδεὶς 
ἐπίβλημα 
ερ 3 ιά 3 

(ῥάκους ἀγνάφου ἐπι- 
ράπτει ἐπὶ ἱμάτιον 
παλαιόν: 
ον ) ν 9 , 

εἰ δὲ μή, ααἴρει τὸ πλή- 
3 

ρωμα ἂπ' αὐτοῦ τὸ 
Δ ΑΔ Δ 

καινὸν τοῦ παλαιοῦ, 
Ν Φ / καὶ χεῖρον σχίσμα 

γίνεται. 

κ. . [ν καὶ οὐδες βάλλει 
Ν 

οἶνον νέον εἷς ἆσκοὺς 
΄ 3 ΔΝ /΄ παλαιούς. εἶ δὲ µή, 

ς/ ς ἩἈ 
ῥήξει ὁ οἶνος 

8 Ε ” Ν ς 

τοὺς ἁσκούς, καὶ ὁ 
οἶνος ἀπόλλυται καὶ 
οἱ ἀσκοί. 

49 

96 

97 

99 

Ἔλεγεν δὲ καὶ παρα- 
ΔΝ Ν 3 Ν 

βολὴν προς αυτους 
φ 3 8 

ὅτι οὐδεὶς ' 
ἐπίβλημα 
3 ΔΝ ε., / - 

ἀπὸ ἱματίου καινοῦ 
σχίσαςἐπιβάλλειἐπὶ 
ἱμάτιον παλαιόν: 
εἰ δὲ µήγε, 

καὶ τὸ 
καινὸν 

σχίσει 
ἃ α - 9» 

καὶ τῷ παλαιῷ οὗ 
δν, αν. ρω... 

συμφωνήσει τὸ ἐπί- 
Ν ΔΝ 

βληµα τὸ ἀπὸ τοῦ 
καινοῦ. 

Ν Νο 

καὶ οὐδες [βάλλει 
αν 

οἶνον νέον εἲἷς ἁσκοὺς 
/ 3 Ν ΄ παλαιούς’ εἶ δὲ µήγε, 

ο. ε 4 ε ια 
ῥήξει ο οινος ο γεος 

Ν 3 ” . 5 τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐ- 
4 

τὸς ἐκχυθήσεται καὶ 
ἐν Χο [) 

οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται" 

ἀλλὰ 
ῳ 3 3 8 οἶνον νέον εἲς ἀσκοὺς 

ΝΔ / καινοὺς, βλητέον. 

Ν ε] ΔΝ καὶ οὐδεὶς 
πιὼν παλαιὸν θέλει 

/ η ΄ 3 

νέον' λέγει γάρ' ὁ 
παλαιὸς . χρηστός 
ἐστιν. 
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18 

27 

28 

29 

50 

51 

92 
96 

94 

ξ 50, «σεις γαΐβες ιο Ώαπιρ]έεν ο) «Γαϊγω», απιᾶ Ἱνοα]ς ἐἶνε Ἡ οπιατο 
οὐέν ατι ἑδουε ου ὑωεῖνο ψεων», [6]. ὃ 89.] 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄ . ἄρχων [ῷ- ν. 2]-- 
εἰσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων" ἡ θυγά- 45.] 
τηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν, ἀλλὰ ἐλθὼν 
ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὗτην, καὶ ζήσεται. 
καὶ ἐγερθεὶς ὅ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ καὶ - 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἵμορρο- --- 
οὔσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθενι 
ἤψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ: ἐὰν µόνον ἄψωμαι τοῦ --- 
5 / Ε) αἱ / ς ν ΔΝ 

' Ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. ὁ δὲ στραφεὶς --- 
καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν' θάρσει, θύγατερ, ἡ ἡ 
πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ ἡ γυνὴ 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς|- --- 
εἷς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς 
9 ν ο ” ΄ ο ο 
ἀνλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον ἔλε- 
εν" ἀγαχωρεῖτε' οὗ γὰρ, ἀπέθανεν τὸ κορά- τσ 
σιον ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. - 
ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκρά- 
τησεν τῇς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ 

΄ ν. σέ ς 4 4 9 κοράσιον. καὶ ἐξῆλθεν ᾗ φήμη αὕτη εἲς --- 
ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

6 61. 6ωγε ο) Τπυο Βϊϊπᾶ λατ, 

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Τησοῦ, ἠκαλούθη- --- 
σαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καλλέγοντες" 
ἐλέησον ἡ ἡμᾶς, νἱὸς Δανείδ. ἐλθόντι δὲ εἷς -- 
τήν οἰκίαν “προσῆλθον αὐτῷ οἳ τυφλού, καὶ 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' πιστεύετε ὅτι δύνα- 
μαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ" ταν 
κύριε. τότε ἦψατο τῶν ὀφθαλμῶν. αὐτῶν --- 
λέγων’ κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτωΐ ὑμῖν. 
καὶ ἀγεῴχθησαν : αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοῦ, καὶ --- 
ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων: ὁρᾶτε 
μηδεὶς Ὑινωσκέτω" οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφή- --- 
µισαν αὐτὸν ἐν ὄλῃ τῇ γῇ ἐκείνη. 

[ᾳ). τι, 
10-56.] 

δ 6, Οωτε οί α Ὦωπιῦ Ιοπιοπύσο: «ερις αεοωκεᾷ ο οπεἰύπρ οωξ 
Ῥευτῖς ὃῃ ἔ]ια Ενέπσε ο) Ὠουὴῖε, [0]. 88 68, 195. . 

Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσήνεγκαν --- 
αὕτῳ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόµενον. καὶ -. 
ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου ἐλάλησεν ὁ | 
κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες' 
οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ -. 
δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον" ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, 

44 

 [α, χὶ, 14, 
15.] 
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96 

86 

87 

36 

οὗ 

σι 

οτι ον 

10 

8 68. «σδιι οοπἑύπιιο Ἠί τυοτ] ὕπι σαζεο: Ἠας οοπυραβεῖοη 0η ἴ]ιο Ῥεορίε. 

Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσαξ 
καὶ τὰς κώµας, διδάσκων ἐ ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ 
πάσαν µαλακίαν. ἴδων δὲ τοὺς ὄχλους 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλ- 
μένοι καὶ ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ 
ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ: ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
ὀλίγου δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ 
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἲς τὸν θερισμὸν 
αὐτοῦ. 

6 ὅ4. Το Μροίοη, ϱ) ἴιε Τωεῖυ. 

Χ. 

Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς 
αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων 
ἀκαθάρτων ὁἆ ὥστε ἐκβάλλει αὐτὰ καὶ θερα- 
πεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 
τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν 
ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Ἠέτρος 
καὶ Ανδρέας ὁ ὀ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος 
ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Ῥαρθολομαῖος, Θωμᾶς 
καὶ Μαθθαῖος ὃ ὁ τελώνης, ᾿Ἰάκωβος ὁ τοῦ 
Αλφαίου καὶ Λεββαῖος Σήμων ὃ ὁ Καναναῖος 
καὶ Ιούδας ὃ Ἱσκαριώτης ὅ καὶ παραδοὺς αὖ- 
τόν. τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἴήσους 
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων: εἷς ὁδὸν ἐθνῶν 
μὴ ἀπέλθητε, καὶ ες πόλιν Ἀαμαριτῶν μὴ 
εἰσέλθητε: πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ 
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 
πορευόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι 
ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθε- 
νοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπ- 
ροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε: δω- 
ρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. μὴ κτήσησθε 
χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἷς τὰς 
ζώνας ὁ ὑμῶν μη πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο 
Χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥὰβδον" 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 
εἰς ἣν ὃ' ἃ ἂν πόλιν 3 κώµην εἰσέλθητε, έξε- 
τάσατε τίς ἐν αὑτῇ ἀξιός ἐστιν" κἀκεῖ μεί- 
γατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. εἰσερχόμενοι δὲ εἲς 
τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν. καὶ ἐὰν μὲν 
ᾖ ἡ οἶκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ἡμῶν ἐπ᾽ 
αὐτήν' ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν 

4ὔ 

[ο]. νι. 60] 

[ῷ, νι. 54.] 

[οἱ 8911 

[6]. νι. το] 

[αῇ. π. 14-- 
19] 

[ῷ ντι τὸ. 
11] 

[α. κ. 9.] 

[σι τς. 1] 

[οι τι 190. 
16.] 

[ο)1κ.9- δ.] 
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ὄ ποδῶν ὑμῶν. 

πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω., καὶ ὃς ἂν μὴ 
δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους 
ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πό- 
λεως ἐκείνης ἐκτινάξετε τὸν κογιορτὸν ἐκ τῶν 

ἁμὴν λέγω ἡμῖν, ἀνεκτότερον 
ἔσται γῇ Ἀοδόμων καὶ Τοµόρρων έ ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. ἰδοὺ ἐ ἐγὼ ἆποσ- 
τέλλω ὃ ἡμᾶς ὡς πρόβατα ἐν µέσῳ λύκων. 
'γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέρ- 
αιοι ὡς αἳ περιστεραί. προσέχετε δὲ ἀπὸ 
τῶν ἀγθρῶπων' παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς 
εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
µαστιγώσουσιν ὑμᾶς' καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ 
καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἷς 
μαρτύριον αὐτοῖς καὶ "τοῖς ἔθνεσιν. ὅταν 
δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ µεριμνήσητε πῶς 
Ἀ / κ, ” Ν ες 3 3 / ἠτίλαλήσητε: δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη 
τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε: οὐ γὰρ. ὑμεῖς ἐστὲ οἱ 
λαλοῦγτες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν | 
τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. παραδώσει δὲ ἀδελφὸς 
ἀδελφὸν εἲς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ 
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώ- 
σουσιν αὐτούς. καὶ ἔδεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου" δ δὲ ὑπομείνας εἰς 
τέλος, οὗτος σωθήσεται. ὅταν δὲ διώκωσιν 
ὑμᾶς ἐν τῇ ἠπόλει ταύτῃ, φεύγετεεὶ εἰςστὴν ἑτέραν' 
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὗ μὴ Τελέσητε τὰς 
πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ. ἕ έως ἔλθῃ ὁ ὁ υἱὸς τοῦ ἄν- 
θρώπον. οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὃ ὑπὲρ τὸν διδάσ- 
καλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 
ἀρκετὸν τῷ ̓μαθητῇ ὕ ινα Ὑένηται ὡς ὅ διδάσ-- 

καλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὥς ὁ κύριος αὐτοῦ, 
εἶ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, 
πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 
μὴ οὖν φοβηθῆτε: αὑτούς' οὐδὲν γάρ ἐστιν κε- 
καλυμμένον͵ ὃ οὖκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ 
κρυπτὸν | ὃ οὐ ̓γνωσθήσεται. ὃ λέγω ὃ ἡμῖν ἐν 
τῇ σκοτίῳ εἴπατε ἐν τῷ φωτό καὶ ὃ εἰς τὸ 
οὓς ἀκούετε, κηρύξατεἐ ἐπὶ τῶν δωµάτων. καὶ 
μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ 
σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων ἀποκ- 
τεῖναυ φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάµενον 
καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 
οὐχὶ δύο στρουθία ἆ ἀσσαρίου. πωλεῖται ; ; καὶ 
ἓν ἐέ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ 
τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ὑμῶν δὲ καὶ αἳ τρίχες 
τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἶσίν. μὴ 
οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε 
ὑμεῖ. πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ 

46 

[ο κά. 11.] 

[ο μἱ. 29.1 

[ῷ. ἵν. 99.] 

[ῷ, κ. 14.] 

[ῷ-π. 9.] 

[α.. νὶ, 40.] 

[το 11, 
ΧΙ]. 9-9] 
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ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ 
ἐν αὐτῷ ἐμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

98 οὐρανοῖς" ὅστις ὃ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσ- --- - 
θεν τῶν ἀνθρώπων, ἆ ἀρνήσομαι κἀγὼ. αὐτὸν 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

941 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ -- [ῷ, καὶ, 
τὴν γῆν" οὖκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μά- 51--05.] 

96 χαιραν. «ἦλθον ̓Ὑὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ --- -- 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς µη- 
τρὸς αὐτῆς καὶ γύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς 

86 αὐτῆς, καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἳ οἰκιακοὶ ---- 
87 αὐτοῦ. ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ ---- [ῷ αν. 

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὃ φιλῶν υἱὸν ῇ ) θυγα- 26, 2τ.] 
88 τέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὃς οὐ -- -- 

λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ 
99 ὀπίσω μου,ο οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν ο 1 [ῷ κνή. 

ψυχὴν αὐτοῦ ὃ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας 9δ.] 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 
40 ὃ δεχόµενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃ ἐμὲ δεχό- ---- [ῷ. κ. 16.] 
4] µενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. ὃ δεχό- --- 

µεγος προφήτην εἷς ὄνομα προφήτου µισ- 
θὸν προφήτου λήµψεται, καὶ ὅ δεχόµενος 
δίκαιον εἰς ὄνομα δικαὶου μισθὸν δικαίουλήµ- 

42 ψεται) καὶ ὃς ἐὰν ποτὶσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τού- | [ῶ]. 1κ. 41.] -- 
των ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἲς ὄνομα µαθη- 
τοῦ, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν 
μισθὸν αὐτοῦ. 

.ΣΙ. 

1. καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὃ Τησοῦς διατάσσων --- -- 
τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν 
τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν 
αὐτῶν. 

6 ὅδ. «οἶυπ)α ήεδεαρμε ἐο «ει. [0 δ 65. 

Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίφ τὰ -- [ῷ νι. 
ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν 16- 25.] 
αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ: σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον --- --- 
προσδοκῶμευ; καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν --- -- 
αὐτοῖς πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ 
ἀκούετε καὶ βλέπετε" τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν --- -- 
καὶ ἐχωλοὶπεριπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται 
καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν καὶ γεκροὶ, ἐγείρονται 

ϐ καὶ πτωχοὺ εὐαγγελίζονται" καὶ µακάριός ---- --- 
ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

σι Ες ο 

8 66. Το Τεούύπιοηὴ ο) οἴεδιις οοποργηίπῃ! «ο]π. [. 8 66.] 

7 Τούτων δὲ πορευοµένων ἧρξατο ὃ Ἰησοῦς -- [6 νι, 
λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου: τί ἐξήλ- | 24-.95.] 
θατε εἲς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον 

4Ἡ 
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10 
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12 
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19 

20 
21 

29 
28 

24: 

ὑπὸ ἀγέμου σαλευόµενον; ἀλλὰ τί ἐξήλ- 
θατε; ἄνθρωπον ἴδεῖν ἐν μαλακοῖς ἦμφιεσ- 
µένον; ἰδοὺ οἳ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν 
τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων. ἀλλὰ τί ἐξήλ- 
θατε; προφήτην ἰδεῖν ; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ 
περισσότερον προφήτου. οὗτός ἐστιν περὶ 
οὗ γέγραπται’ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν 
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατα- 
σκευάσει τὴν. ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 
ἀμὴν. λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν Ύεν- 
νητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπ- 
τιστοῦ. ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. ἀπὸ δὲ 
τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως 
ἄρτι ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ 
βιασταὶ ἁρπάζουσων αὐτήν. πάντες γὰρ οἱ 
προφῆται καὶ ὁ νόμος έως Ἰωάννου ἐ έπρο- 
φήτευσαν, καὶ εἶ θέλετε δέξασθαι, αὐτός 
ἐστιν ἩἨλείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων 
ὧτα ἀκουέτω. τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 
ταύτην ; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθηµένοις ἐ ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς, ἃ προσφωνοῦντα, τοῖς ἑτέροις 
λέγουσιν’ ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχή- 
σασθε" ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 
ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε 
πίνων, καὶ λέγουσιν' δαιµόνιον ἔχει. Ίλθεν 
ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ 
λέγουσιν' ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἶνο- 
πότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν' καὶ 
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 

6 ὅτ. «εδω ἀσποιποθ ἐ]ιε σα. 

Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἲς 
ἐγένοντο͵ αἱ πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι 
οὗ µετεγόησαν" οὖαί σοι Χοραξείν, οὖαί σοι 
Ῥηθσαϊδάν, ὃ ὅτι εἰ ἐν Ῥύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐ ἐγέ- 
γοντο αἵ δυγάµεις αἱ γενόµεναι ἐν, ὑμῖν, 
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετεγόησαν. 
πλὴν λέγω ὑμῖν, Ῥόρῳ καὶ Σιδῶνι ἆ ἀγεκτό- 
τερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ῆ ὑμῖν. καὶ 
σὺ Ἐζαφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; 
έως ἆθου καταβιβασθήσῃ, ὅ ὅτι εἶ ἐν Σοδόμοις 
ἐγενήθησαν αἵ δυγάµεις͵ αἱ γενόµεναι ἐν σοί, 
ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. πλὴν λέγω. 
ἡμῶν ὅτι γῆ ̓Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔστὰι ἐν 

ι ημέρα κρίσεως ἢ σοί, 

48: 

[σι 

[οἱ 5 1160.] 

[6 κ. 19-- 
161 



65 ὔ8, 5ο]. ΜΑΠΤ. ΧΙ. ΧΙΙ. ΜΑΒΚ Ἡ. ΄ ΤΌὉΚΕ ΤΙ. 

65 68, Τ]ιο Μηείογίον ο) ιο Κὐπράοπι, [ῷ- δ 118.] 

2ὔ Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς -- [ῷ. κ. 21, 
εἶπεν" ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ, κύριε τοῦ 22.] 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα 
ἀπὸ σοφῶν καὶ «συγετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 

26 αὐτὰ γηπίοις' ναὶ ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ---- 
27 ἐγέγετο ἔμπροσθέν σου. πάντα μοι παρε- --- 

δόθη ὁ ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐ ἔπιγι- 
νώσκει τὸν υἱὸν εἶ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν 
πατέρα τις ἐπιγιγώσκει εἶ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ 

26 "ἐὰν ᾿βούληται ὁ ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι, δεῦτε 
| πρός με πάντες οἳ κοπιῶντες καὶ πεφορ- ---- -- 

29 τισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν --- -- 
ζυγόν μου ἐφ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἆ ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ὅτι πραῦς εἶμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 

80 εὑρήσετε ἀνάπανσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. ὃ --- ---- 
γὰρ ζυγός µου χρήστὸς καὶ τὸ φορτίον µου 
ἐλαφρόν ἐστιν. 

δ 69, Τῖιο Πὐαρίες ο] οατα ο Οουπι οτι ένο θαὐζα(]ν: 
Ἱνοπεωεά Ορροσύζΐίοηι {0-εδι», 

ΧΠ. Ἡ. Ῥ]. 

1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ | 28 Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν / 1 Ἐγένετο δὲ ἐν 
καιρῷ ἐπορεύθη ὁὅ 
Ἰησοῦς, | 
τοῖς σάββασιν τοῖς σάββασιν σαββάτῳ δευτεροπ- 

ἱ παραπορεύεσθαι ῥρώτῳ διαπορεύεσθαι 
διὰ | διὰ αὐτὸν διὰ 

τῶν σπορίµων' οί τῶν σπορίµων, καὶ οἱ σπορίµων, καὶ ἔτιλ- 
δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ μαθηταὶ αὐτοῦ.  λον οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἐπείνασαν, καὶ ἡρξ- ἠρξ- 
αντο αντο  ὅὁδὸν ποιεῖν |. 

τίλλειν :στά- τίλλοντες τοὺς στά- -;. τοὺς στά- 
χυας καὶ ἐσθίειν. χυας., χυας καὶ.. ἤσθιον 

ι ψώχοντεεταϊεχερσώ. 
2 οἳ δὲ Φαρισαῖοι 24, καὶ οἳ Φαρισαῖοι: 2 τινὲς δἐτῶν Φαρισαίων 

ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ" ἔλεγον αὐτῷ: εἶπον" 
ἰδοὺ οὗ μαθηταί σου] - «ἴδε - : -- 
ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεσ- τί ποιοῦσιν τί ποιεῖτε ὃ αὐκ ἔξεσ- 
τιν ποιεῖν ἐν τιν ποιεῖν 
σαββάτῳ. τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ] τοῖς σάββασω; 

8 ὃ δὲ εἶπεν ἔξεστιν; καὶ λέγει] ὃ καὶ 
3 -- 3 ο) 

αὐτοῖς" αὐτοῖς" 

οὐκ ἀνέγνωτε οὐδέποτε ἀνέγνωτε 
τί ἐποίησεν Δανείδ, 

ὅτε ἐπείνασεν 

τί ἐποίησεν Δανείδ, 

ὅτε 

) 3 ν / 
υχρείαν έσχεν καὶ ἐπεί- 

49 

3 κ ε 

ἀποκριθεὶς ῥὃ 
3 Α Ν 3 ἀ 

. Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς 
εἶπεν. 
οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε 
ὃ ἐποίησεν Δανείδ, 

. ὁπότε ἐπείνασεν 

αὐτὸς 



4 

σι 

9 

ΜΑΤΤ. ΧΙ. ΜΑΕΒΚΕ Ἡ. ΠΠ. πσκς ντ ΄ [950 

ΔΝ « καὶ οἱ 
» αμ. Αα µετ αὐτοῦ; πῶς 

» Α 9 Ν ῳ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
ο) ο τοῦ θε  --- 

ΔΝ Ν Υψ καὶ τοὺς ἄρ- 
- / 

τους τῆς προθέσεως 
ἔφαγον, 

ὃ οὐκ 
ἔξον ην αὐτῷ Φαγεῖν 
οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ, 
εἰ μὴ τοῖς, ἱερεῦσιν 
µόνοις ; 

Δ 3 9 / 3 

ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν 
/ τά ”ν 

τῷ νόµμῳ ὅτι τοῖς 
Γή . ς ς ή σάββασιν οἱ ἱερεῖς 

ἐ τῶ [4 ” ΔΝ {8 

ν τῷ ἱερῷ τὸ σάβ- 

λ 9 / ΄ 3 
καυ αναιτιοι κά. 

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ | 
ἱεροῦ μεϊζόν ἐστιν 
ὧδε, εἶ δὲ ἐγνώκειτε 
τί ἐστιν" ἔλεος θέλω 

Ν ε] / 2 

καὶ οὗ θυσίαν, οὐκ 
Ἆ 

ἂν καταδικάσατε 
τοὺς ἀναιτίους. 

---- 

κύριος γάρ ἐστιν 

τοῦ σάββατου ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου. 

βατον βεβηλοῦσινᾶ 

260 
γασεν αὐτὸς καὶ οἳ 

.. . ον η 

μετ αὐτοῦ; πῶς 
᾿εἰσῆλθεν εἲς τὸν οἶκον 
τοῦ θεοῦ ἐπὶ Αβιάθαρ 
ἀρχιερέως καὶτοὺς ἄρ- 
"τους τῆς προθέσεως 

ἔξεστιν 

3 Ν υ 8 ε ο) 

εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς ; 
καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς 

Δ 5 ω σὺν αὐτῷ οὖσιν ; 
--- 

2/7 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' 

26. 

κ 

ἄγθρωπον 
τὸ σάββατον διὰ τὸν 

ἐγένετο, 
Ν 3 ς καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος 

διὰ τὸ σάβ βατον" 
ὥστε 

κύριός ὁ ἐστιν ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ σάββατοῦ. 

λος 
και ου 

3 3 . [ο] 

4. µετ αὐτοῦ ὄντες; πῶς 
” 9 Ν α.. 

εἰσῆλθεν εἲς τὸν οἶκον 
τοῦ θεου --- 

Δ ἀὴ μά καὶ τοὺς ἄρ- 
τους τῆς προθέσεως 
ἔλαβεν καὶ ἔφαγεν 

: νι Ὡ 
καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς 

3 9 - ἁ ελ μετ αὐτοῦ, οὓς οὖκ 
5 ο ἔξεστιν φαγεῖν 

9 ΔΝ / Νε 

εἶ μή μόνους τοὺς (ερ- 
εἲς; 

μή καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 
ὅτι 

” [ά .] μα εν κύριός ἐστιν ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ. σήββατου, 

6 60. «Ζοριις Ίρα]ν α τυὐέλογοά Παπά ο ἐλο δαὐῥας]ι: Τις Ρ]ανίσοςν 
Ἱ ατο Πε]εά πυπέ]ν πιαάπςβν, 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν 

ἦλθεν 
εἲς τὴν συναγ- 

᾿ωγὴν αὐτῶν. 

ριηήδητησηῦ α{ἴου Ὠΐ5 Ῥτο[απα οι οἵ 119 Τοπαρίθ, 

.. 
ΤΠ. 

Καὶ 

εἰσῆλθεν 
πᾶλιν εἷς συναγ- 

υωγήν.. 

ϐ Ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ 
Γη . 

σαββάτῳ εἰσελθεῖν 
αὗτον εἷς τὴν συναγ- 

ωγήν, καὶ διδάσκειν. 

" ό. 9 Μαοο, τ. 19, οὗ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ: ἔθνος τὸν τόπον 
ὁ κύριος ἐξελέξατο,, Εἴνοη ἵπ εχρἰαπαδίοη οἳ 01ο 68οαΡο; οἱ ΑπόιοσΏας ἴτοηι ἀῑγίπο 

60. 
«- τοι. 16, ταῖς βεβήλοις χερσί, 
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10 καὶ ' ἰδοὺ ἄνθρωπος 
χεῖρα ἔχων 

ἑηράν' . 
καὶ ἐπηρώτησαν 

δν ΄ ρ 

αὐτὸν λέγοντες" 
9 - / εἰ ἔξεστιν τοῖς σάβ- 

βασιν θεραπεῦσαι ; 
ἵνα κατηγορή- 

ε ο. 

σωσιν αυτου. 

11 

ἄνθρωπος ΄ ὅς 

δν 
αυτο ων 

ϱ/ θα 

ὥστε ἔξέστιν 
ο / τοῖς σάββασιν 

Γω. ” 

καλῶς ποιεῖν. 

19, 

χεῖρα. 

14. ἐξελθόντε δὲ 
Φαρισαῖου 

συμβούλιον ἔλαβον 
κατ᾽ αὐτοῦ, 

ὅ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς" 

τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν 
έξει 

πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν 
ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς 
σάββασιν εἷς βόθ- 
ννον, σὐχὶ κρατήσει 

ἐγερεῖ; 
πόσῳ οὖν διαφέρει 
ἄνθρωπος προβάτου" 

/ / ’ 
τότε λέγει τῷ ἀνθρώ- 
πῷ: ἔκτεινόν σου τὴν 

καὶ ἐξέτεινεν., 
9 / / 

καὶ ἀπεκατέστάθη 
ς Ν ς 6 Ν ” λ ὑγιῆς ὡς ἡ χεὶρ ἄλλη. 

ς 

ον ΄ 

καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος 
ἐξηραμμένην ἔχων 
τὴν χεῖρα’ 
«καὶ παρετήρουν 

5 

αυτον 
3 9 β / εἶ ἐν τοῖς σάβ- 
βασιν θεραπεύει 
αὗτόν, ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτοῦ. 

καὶ λέγει 
ο 3 4 ο κ τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν 

ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι' 
ἔγειρε εἲς 

τὸ µέσον. 
Ν / 

καὶ λέγει 

αὐτοῖς. 

ἔξεστιν 

τοῖς σάββασιν 
ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ 
κακοποιήσαι, ψυχὺν 
σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; 
οἱ δὲ ἐσιώπων. καὶ 
περιβλεψάμενος 

αὐτοὺς 
μετ "ὀργῆςισυλλυπού- 
ενος ἐπὶτῇ πωρώσει 
τῆς καρδίας αὐτῶν, 

«λέγει τῷ ἄνθρώ- 
πῷ' ἴἔκτεινον τὴν 
χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, 
καὶ ἀπεκατεστάθη 

Ν 
ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

᾿ 3 / ε 
καὶ ἐξέλθόντε οἳ 
Φαρισαῖοι εὐθὺς 

Ν α”. 5ς [ο] 

μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν 
΄ 3 ” . 

συμβούλιον ἐποίησαν 
κατ αὐτοῦ, 

5ι 

10 

11 

καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ 
Καὶ ἢ χεὶρ αὐτοῦ ἡ 
δεξιὰ ἦν ξηρά: 
παρετηροῦντο δὲ οἳ 
γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι 

εἰ 3 τῶ αβ- εἰ ἐν τῷ σ 
βάτῳ θεραπεύει, 
ο 
ἵνα εὕρωσιν κατηγο- 

5 - 3 ΑΝ ΔΝ ρεῖν αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ 
ἴδει τοὺς διαλογισ- 
μοὺς αὐτῶν" εἶπεν δὲ 
τῷ ἀνδρὶ ξη- 
ρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα᾽ 

Ν τν. 3 ἔγειρε καὶ στῆθι εἲς 
/ Ν 

τὸ µέσον. καὶ ἆνασ- 
τὰς ἔστη. εἶπεν δὲ 
ς μὴ ἎἉ 3 “ 

ὁ Τησοῦς πρὸς αὐτούς' 

ἐπερωτῶ 
5 3 Ἡ , ὑμᾶς εἶ ἔξεστίν 

ο ΄. 

τῷ σαββάτῳ 
ϱ. αὶ ἁγαθοποιῆσαι  ἢ 

Α Δ 
κακοποιησαι, ψυχήν 
σῶσαι ἢ ἀπολέσαι. 

καὶ 
περιβλεψάμενος 
πάντας αὐτούς, 

Αν εα. 
εἶπεν αὐτῷ" 

ἔκτεινον τὴν - 
χεῖρά σου. ὁδὲἐποίη- 
σεν, καὶ άπεκατεσ- 
τάθη ἡ ἡ χεὶρ αὗτου. 
αὐτοὶ δὲ 

ἐπλήσθησαν ἀνοίας 
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σ Ε) Ν 3” 

όπως αὐτὸν ἆπο- 
/ 

λέσωσιν. 

ὅπως αὖτον ἆπο- β 
λέσωσυ. 

«καὶ διελάλουν πρὸς 
ἀλλήλους, τί ἂν 
ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ. 

5 61. Ζωγί]ηοτ Ώγοβγεςς οἳ {1ο Μεεείαπίο Ἠογ]ε: βεἱεοβίοιι ο 

16 Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
γνοὺς 

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν 

καὶ ἠκολούθη- 
σαν αὐτῷ . 

πολλοί, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὖ- 
τους πάντας, 

16 καὶ ἐπετίμησεν 
αὐτοῖς ἵνα μὴ 

Ὁ. φανερὸν αὐτὸν ποιή- 
17 σωσιν' ἅνα πληρωθῇ 

τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαῖου 
τοῦ προφήτου λέγον- 

18. τος" ἰδοὺ ὃ παῖς µου 
ὃν ἠρέτισα, ὃ ἀγαπη- 
τός µου εἷς ὃν ηῦ- 
δόκησεν ἡ ψυχή μου" 
θήσω τὸ πνεῦμά μου 
ἐπὶ αὐτόν, καὶ κρίσιν 

. 

Τηυε]υο 4 ροεΐ6ρ, 

Καὶ ὃ Ἰησοῦς μετὸ 
'πῶν μαθητῶν. αὐτοῦ 
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν 

"θάλασσαν, καὶ πολὺ 
πλῆθος ἁπδτῆς Ταλι- 

οο 

λαίας καὶ ἀπὸ τῆς 
Ἰουδαίας ἠκολούθη- 
σαν, καὶ ἀπὸ Ἱεροσο- 
λύµων καὶ ἀπὸ τῆς 
Ἰδουμαίας καὶ πέραν 
τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ | 
“Ῥύρον. καὶ Σιδῶνα, 

: πλῆθος πολύ,ἁκούον- 

10 

11 

τες ὅσα ἐποίει, ἦλθον 
πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπεν 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ἵνα πλοιάριον προσ- 
καρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν 
ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβω- 
σιν αὐτόν' πολλοὺς 
γὰρ ἐθεράπευσεν, 

ὥστε ἐπιπίπτειν 
αὐτῷ. »ἵνα αὐτοῦ ἄψων- 
ται, ὅσοι εἶχον μάσ- 
τιγας. καὶ τὰ πνεύ- 
µατα τὰ ̓ ἀκάθαρτα, 
4 5 3 ιά : ὅταν αὗτον ἔθεώρουν, 

12 

προσέπίπτον 
αὐτῷ καὶ ἔκραζον 

| λέγοντες ὃ ὅτι σὺ εἲ ὁ 
υἷος τοῦ θεοῦ. 

Δ λ 3 / 
καὶ πολλὰ ἐπετίμα 
αὐτοῖς ἵνα μὴ 
αὑτὸν φανερὸν ποι- 

| ὥσιν. 

σ8 

[Φ/. τν. 11--19.] 

[ᾳἡ ἵν. 41] 



δόι] Μλττ, ΧΙ, ΜΑΕΚΕ ΤΠ, πσκΕ τι, 

19 

20 

ϱ1 

τοῖς ἔθνεσι ᾽ ἅπαγ- 
γελεῖ. οὐκ ἐρίσει 
οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ 
ἀκούσει τις ἐν ταῖς 
πλατείαις τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ. κάλαμον 
συντετριµµένον οὗ 

/ Ν / 
κατεάξει καὶ- λίνον 

τυφόμεγον οὐσβέσει, 
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς 
γῖκος τὴν κρίσιψ. : καὶ 
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
3 ἡ 9 ο 
ἔθνη ἐλπιοῦσιν, 

[ο ν. 1; υίᾶ, 1] 

[οι κ. 1] 

[ῷ, κ. 9--4.] 

πρῶτος δίμων 
ὃ λεγόμενος 
Πέτρος καὶ Ανδρέας 
ὁ ἆδελφος αὗτου 

στ, ς Φ καὶ Ιάκωβος ὃ τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ Ἰώαν- 

ς ὁ 5 μὴ νης ὁ ἆδελφος αὐτοῦ, 

Φίλιππος καὶ Βαρ- 
θολομαῖος, Θωμᾶς 
καὶ Μαθθαῖος- ὃ τε- 
λώνης Ἰάκωβος ὃ τοῦ 

19 

141 

16 

16 

17 

16᾽ 

. 3 , Καὶ ἀναβαίνει εἷς 
τὸ ὄρος, 

Ἆ καὶ 

ν α 
προσκαλεῖται οὓς 

νά 3 / Ν 

ἤθελεν αὐτός, καὶ 
5 Ν 5 ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 

ο) / / καὶ ἐποίησεν δώδεκα 
ο ο 3 3 - ἵνα ὧσιν µετ αὐτοῦ, 

Ν σα 3 / καὶ ἵνα ἁποστέλλῃ 
3 Ν / Ν αὐτοὺς κηρύσσει», καὶ 

” 3 / 9 

εχειν ἐξουσίαν εκ-] 

βάλλειν τὰ δαιμόνια. 
καὶ ἐποίησεν τοὺς 
δώδεκα, καὶ 

3 0 ἐπέθηκεν 
Μ Αν / ὄνομα τῷ «Ἀίμωνι 
Ἠέτρον' 

4 ο. 

καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ Ἰώαν- 
νην τὸν ἀδελφὸν τοῦ 
3 / αυ] 3 / 

Ἰακώβου, καὶ ἐπέ- 
θηήκεν αὐτοῖς ὀνόματα 
Ῥοανηργές, ὃ ἐστιν 
υἱοὶ βροντῆς" 

Ν 3 / λ καὶ ᾿Αγνδρέαν καὶ 
Φίλυππονι καὶ Ῥαρ- 
θολομαῖον καὶ Μαθς 
θαΐον καὶ Θωμᾶν καὶ 
Ἰάκωβον «τὸν τοῦ 

0] 

12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς 

: ἡμέραις ταύταις 

18 

14 

ἐξελθεῖν αὐτὸν εἷς 
ον , 
τὸ ὄρος προσεύξασ- 

αχ ο θαι, καὶ ἦν διάνυκ- 
/ ο τερεύων ἐν τῇ προ- 

σευχῇ τοῦ θεοῦ. καὶ 
ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
προσεφώνησεν τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ 
Εμ. νά 3 35 
ἐκλεξάμενος ἅπ' ᾽αὐ- 

τῶν δώδεκα, 

4 νΝ 9 / 
οὓς καὶ ἁποστόλους 

ὠνόμασεν, 
Σέ Φ . έµωνα, ὃν καὶ 
ὠνόμασεν 

{ Ἠέτρον, καὶ ̓ Αγδρέαν 
Ν 3 λ 3 Αα 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ Ἰάκωβον 

καὶ Ἰώαγ- 
γην 

9 
και 

Φίλιππον καὶ Βαρ- 
θολομαῖον καὶ Μαθ- 
θαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ 
το, 

Ἰάκωβον 



[Ματ κττ.] ΜΛΗΚ τη, απκαιτι [9565 

᾽Αλϕαίου καὶ Λεβ- { 
4, βαΐος Σίμων ὁ | 

Καναναῖος 

καὶ Ιούδας ὃ Ἴσκα- 
ῥριώτης ὃ καὶ παραδοὺς 
αὗτόν.] 

8 62. Τη6 ΕΥΠΊΟΠ οπ ἴ]ιε Ρωμ. [0] 

[ῷ,. 1π. --- 
24, 25.] 

[αι 
7, δ.] 

[ὦ). πι, 
10.] 

[6 τ. 1, ὃ -- 
6, 6, 11.] 

[ο νι, 19.] 

[ῷ, ν. 
ὅ9--48.] 

17 

19 

25 

24, 

26 

26 

27 

28 
29 

80. 

51 

82 

᾽Αλϕαίου καὶ Θαὸδ-{  ᾿Αλϕαίου 
δαῖον Καὶ Σέμωνα τον | καὶ Σίμωνα τον 

Ιζαναναῖον : 
καλούμενον ζηλωτέν, 

16 καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου, 
19 καὶ Ἴουδαν Ἴσκα- καὶ Ἰούδαν Ἴσκα- 

ΑΔ ῥριώθ, ὃς καὶ παρέδω- ’ ὁὰὶ 
ριώθ, ὃς ἐγένετο προ- 

κεν αὐτόν. δότης. 

635] 
Ν Ν 3 ας. 3 3 ό Καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπι τόπου πεδινοῦ, 

ν ” Ν ω ως Ν [ο : 
καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος 

Ν ο ω δολ μα ο. 5 / ν πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ 
Ἱ λὴμ καὶ τῇ λίου Τύρου καὶ Σιδῶ ερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, 
ὁ 8 3 9] 3 [ον Νο Αα δολ μα οἳ ᾖλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν 
/ 5. ος 3 “ 3 ολ / 

' γνοσων αυτώγ. και οἱ ἐνοχλούμενοι αποπνευµατων 
Ε { 3 ΄ Ν ο ε 3 50 / ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο" καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν 
ᾳ Ε] α 34 / 5 5 ο δόύ/ ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ αὐτοῦ ἐξήρχετο 

χρω / . λα... 5 ΄ Ν 3 

καὶ ἰᾶτο πάντας. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς αὐτοῦ εἲς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν' µα- 

΄ 

κάριοι οἳ πτωχού, ὅτι ἁμετέρα ἐστὶν ἦ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ. μακάριοι οἱ πειγῶντες νῦν, ὅτι ' χορτασ- 
θήσεσθε. μακάριοι οὗ Κλαίοντες νῦν, ὅτι γελά- 
σετε. µακάριοί ἐστε ὅταν µισήσωσιν ἡμᾶς οἱ 
ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδί- 
σωσιυ καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πογηρὸν 
ἕνεκα τοῦ υἷοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χάρητε ἐν ἐκείνη 
τῇ ;ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε" ἰδοὺ «Ύὰρ ὁ μισθὸς 
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ' κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ 
ἐποίουν τοῖς προφήταις οἳ πατέρες αὐτῶν. πλὴν 
οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκ- 
λησιν ὑμῶν. οὗαὶ ὑμῖν οἳ ἐμπεπλησμένοι νῦν, 
ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ οἳ γελῶντες νῦν, ὅτι πεν- 
θήσετε καὶ κλαύσετε. οὐαὶ ὅταν καλῶς εἴπωσιν 
ἡμᾶς πάντες οἳ ἄνθρωποι. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ 
ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἳ πατέρες αὐτῶν. 
ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν' ἀγαπᾶτε τοὺς 
ἐχθροὺς ὁ ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 
εὐλογεῖτε τοῖς καταρωµένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε 
περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὃ ὑμᾶς. τῷ τύπτοντί σε 
εἲς τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ 

τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ 
κωλύσῃς. παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ 
αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 
καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἳ ἄνθρωποι, 
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτέ αὐτοῖς ὁμοίως. 
καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ἡμᾶς, ποία ὑμῶν 
χάρις ἐστώ ; καὶ γὰρ οἳ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶν- 

Ἡ 6 ανὶ. 2ὔ. 

δ4 



[ΜΑΞΊ. χπ.] [Μπλακ ΠΠ] ΙΟΚΕ ΤΙ, . 86», 

[ά,στ. 14.] 

[ῷ.σ. 38, 
95.] 

[ας τὰ, 16-- 
90.] 

[κὴ, 99--57.] 

6 νή, 91.] 
ῷ, νι. 94-- 

97.] 

99 

84, 

86 

96 

87: 

98 

99 

40 

τας αὐτοὺς ἁγαπῶσιν. καὶ ' Ύὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε 

τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν, χάρις 
ἐστύνν 1 καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὑτὸ ποιοῦσιν. καὶ 
ἐὰν δανίσητε͵ παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία 
ἡμῖν χάρις ἐστί; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς 
δανίζουσιν ἵ ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. πλὴν ἆ άγα- 
πᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ 
δανίζετε μηδένα, ἀπελπίζοντες: καὶ ἔσται ὁ μισθὸς 
ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὀψίστου, ὅτι αὐτὸς 
χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 
γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἶκτίρ- 

9 / µων ἐστίν. 
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὗ μὴ κριθῆτε' καὶ μὴ κατα- 
δικάζετε, καὶ οὗ μὴ καταδικασθῇτε. ἀπολύετε, 
καὶ ἀπολυθήσεσθε: δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὃ ἡμῖν" 
μέτρον καλὸν πεπιεσµέγον σεσαλευομέγον ὃ ὕπερεκ- 
Χυννόµενον δώσουσιν εἷς τὸν κόλπον ὃ ὑμῶν" ᾧ γὰρ 
μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ἕ ὑμῖν. 
εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς' µήτι δύναται 
τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἲς 
βόθυνον ἐ ἐμπεσοῦνται; : 
οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὃ ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον; κατηρ- 

7 τισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 

41 

42 

458 

44. « 

45, 

46 
47 

48 

τί δὲ βλέπεις τὸ Κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ 
ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; πῶς δύνασαι λέγειν τῷ 
ἀδελφῷ σου" ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος 
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
σου δοκὸν οὗ βλεπῶν; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 
τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε δια- 
Αλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 
οὗ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, 
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν. ποιοῦν καρπὸν καλόν. 
ἕκαστον γὲρ. δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ Ὑινώσ- 
κεται" οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσω σῦκα, 
οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. ὃ ἀγαθὸς 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας 
προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὃ πονηρὸς ἐκ τοῦ 
πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν' ἐκ γὰρ περισσεύ- 
µατος καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα αὐτοῦ. τί δέ µε 
καλεῖτε' κύριε κύριε, καὶ οὗ ποιεῖτε ἃ λέγω; πᾶς 
ὁὃ ἐρχόμενος πρός µε καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων 
καὶ ποιῶν αὐτοὺς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς 
ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν' καὶ ἔθηκεν θεµέλιον ἐπὶ 
τὴν πέτραν" πλημμέρης δὲ ̓Ὑενομένης προσέρηξεν 
ὅ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὓκ ἴσχνσεν 
σαλεῖσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι 

μυ] 



{πΑπτ, κπ.] [νπλακ τῃ.] κα τι, ντ. [6 68. 

κ 49 αὐτήν. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ πουήσας ὅμοιός 
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν 
χωρὶς θεµελίου, ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ 
εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς 
οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

ξ 68, Οωγο ο) ἴ]ιο Οαπιζωγιοπ)ς θογυαηέ αἱ ζαρεηπαιπη. [οί 6 41 ] 

[ο να, 28: νΠ, ὅ--19.Ί 

η] [Ἐϊσελθόντος δὲ αὐτοῦ 
εἲς ζαφαρ-: 

ιο. 

΄ ” 3 

ναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ 
ἑκατοντάρχης  παρακαλῶν 
αὐτὸν καὶ λέγων" κύριε, ὁ παῖς 
ου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ μ η π ϱ 

ό 

παραλυτικός, 
δεινῶς βασανιζόµενος. 

ὕι λέγει αὐτῷ: ἐγὼ 

ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτὸν. 

8 ἀποκριθεὶς ὃε ὁ ἑκατον- 
τάρχης έφη κύριε, οὐκ 

εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα µου 
ὑπὸ τὴν στέγην 
εἰσέλθῃς' 

ἀλλὰ 
΄ κ ῤ κ9 / μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται 

9 ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ 
ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, 

ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν 
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ" 
πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ 
ζλλ, . 3) νο Ν ἄλλῳ' ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ 
ωὰ ο" τῷ δούλῳ µου" ποίησον τοῦτο, 

10 καὶ ποιεέ.  ἀκούσας δὲ 
ν ς 3 ” 3 ” 

ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν 
Ν 8 

καὶ εἶπεν 
'τοῖς ἀκολουθοῦσιν" 

56 

1 

-ἳτ 

ΥΠ. 

Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ 
ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς 
τοῦ λαοῦ. 
εἰσῆθεν 

εἲς ζαφαρ- 
γαούμ, 
ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος 
κακῶς ἔχων ἡμελλεντελευτᾶν, 
ὃς ἣν αὐτῷ ἔντιμος. ἀκούσας 
δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν 
πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν 
Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως 
ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον 
αὐτοῦ. οἳ δὲ παραγενόµενοι 
πρὸς τὸν ̓ Ἰησοῦν ἠρώτων αὐτὸν 
σπουδαίως, λέγοντες ὅτι ἄξιός 
2 ων μα) Ελ . ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο" ἀγαπᾷ 
γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν 
συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν 
ἡμῖν. ὃ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο 
σὺν αὐτοῖς, ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ 
μακρὰν ἀπέχοντος τῆς οἰκίας, 
ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατογ- 
τάρχης λέγων" κύριε, μὴ σκυλ- 
λου' οὗ γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα 
ὑπὸ τὴν στέγην µου 
εἰσέλθῃς. διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν 
«ἠξίωσα πρός σεἐλθεῖν. ἀλλὰ 

3 ΔΝ /. ο) / 

εἶπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω 
α Ν ὃ παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ 

. ; 9 5 ν » ΄ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν 
3 

τασσόµενος, ἔχων ὑὐπ᾽ ἐμαυτὸν 
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ" 
πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ 
ἄλλῳ., ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ 

υ [ω [ο 

τῷ δούλῳ µου» ποίησον τοῦτο, 
καὶ ποιεὶ. ἀκούσας δὲ ταῦτα 
5. 3 - Ε] / 3 / 

ὃ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, Ξ 
καὶ στραφεὶς 

ο 38 9) αν 3 τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ 



88 64: 66.1. [Μλττ. χιτ] Τμλαηκ τπτ] ΚΕ 1. 

ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ, το- 
σαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ 
ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν 
καὶ δυσμῶν ἤξουσιν καὶ ἆνακ- 
λιθήσονται μετὰ ̓ Αβραὰμ καὶ 
ἼἸσαὰκ καὶ Ἰακώβ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' οἱ δὲ 
υἱοὶ «τῆς βασιλείας ἐξελεύ- 
σονται εἲς τὸ σκότος τὸ ἐξώ- 
Τερον” ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ολ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
και εἶπεν ὁ Ἰησοῦς: τῷ ἑκατον- 
τάρχῃ’ ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας 
Ὑενηθήτω. σοι, καὶ ἰάθη ὁ 
παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.] 

11 

12 

18 

Α / 
εἶπεν. λέγω 

ὑμῖν, οὐδὲ ἐ ἐν τῷ Ἰσραὴλ. το- 
σαύτην πίστιν εὗρον. 

[6 κ, 98. εᾳ.] 

10 καὶ ὑποστρέψαντες εἷς τὸν 
:οἶκον οἳ πεμφθέντες εὗρον τὸν 
δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

6 64, «Τεσιι ταίοεε ιο ἨΡ ζουν ο αἱ ΛΓαύπ. 

11 

112 

141 

116 

17 

ὃ 66. «οΐμήο Μεβδαρε ἴο «]εδιιο. 

[α). κ. 90-6.] 

[20 Πέμψας διὰ τῶν µαβητων 
ο) αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ" σὺ εἳ 

ὁ ἐρχόμενος ἣ ἕτερον προσ- 
δοκῶμεν ; 

-. -... 

19 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύθη εἷς πόλιν 
καλουμένην ΝΝαἴν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἳ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὥς 
δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ 
ἐξεκομίζετοτεθν ηκὼς μονογενὴσυϊὸς τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς 
πόλεως ἶ ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐ ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ εἶπεν 
αὐτῇ. μὴ κλαῖε. καὶ ὶ προσελθὼν ἤψατο τῆς 
σοροῦ, οἱ ἱ δὲ βαστάζοντες ἔ ἔστησαν,, καὶ εἶπεν" 
νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθι- 
σεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν 
αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβεν δὲ φόβος 
ἅπαντας, καὶ ὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὃ ότι 

προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν. ἡμῖν, καὶ ὅτι 

ἐπεσκέψατο ὃ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. καὶ 
ἐξῆλθεν ὁ ὁ ̓ λόγος ὀὗτος ἐν ὅλῃ, τῇ Ἰουδαίᾳ 
περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

[0 6561 

16 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννει οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων 
τοῦτων. καὶ προσκαλεσά- 
µενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν 
αὗτοῦ ὃ Ἰωάννης ἔπεμψεν 
πρὸς τὸν κύριον. λέγων" σὺ εἲ 
ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσ- 
δοκῶμεν; παραγενόµενοι δὲ 

μ 

19 

90 
; «πρὸς αὐτὸν οἳ ἄνδρες εἶ εἶπαν" 

Ἰωάννης ὃ βαπτιστὴς ἀπέσ- 

στ 



[ΜΑΤΤ; χπ.] ΤΜΛΗΚ τῃ.] Ἱσκατνη,. [8 68 

ταλκεν ἡ ἡμᾶς πρός σε λέγων" 
σὺ εἳ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον 

--- ---- 21 προσδοκῶμεν ; ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἆ ἀπὸ 
νόσων καὶ μαστέγων, καὶ πνευ- 
µάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς 
πολλοῖς ἐ ἐχαρίσατο βλέπειν. 

4 καὶ] -- 22 καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Τησοῦς εἶπεν αὖ- ἀποκριθεὶς εἶπεν αὖ- 
τοῖς' πορευθέντες ἀπαγγέιλατε τοῖς" πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
Ἰωάννῃ Δἀκούετεκαὶ βλέπετε" Ἰωάννει ἃ εἴδετε καὶ ἡἠκοῦ- 

σατε, ὅτι 
ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, 

χωλοὶ περιχατοῦσί, λεπροὶ] --- χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκού- καθαρίζονται, κωφοὶ ἁκού- 
ουσιν καὶ γεκροὶ. ἐγείρούται,. ουσι, εκροὶ ἐγείρονται, 

6 καὶ πτωχοὶ ευαγγελίζονταυ πτωχοὶ ευαγγελίξονται: 
καὶ µακάριός ἐστώ -ὃς ἐὰν μὴ --- 145 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ 
«σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.] σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

ξ 66, Το Τεβιύπιοπη! ο) «Γεδιιβ οοπιορΥπ πς «Ἱο]ιη. [0]. 8.56. 

[ῷ,. κι. τ-19.] 
[7 Τούτων δὲ πορευοµέων! -- | 24 ᾿Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων 

ἤρέατο ὁ ᾿Ἱησοῦς λέγειν Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν, πρὸς 
«τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου" τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου" 
τί ἐξεληλύθατε εἷς τὴν ἔρημον τί ἐξεληλύθατε εἲς τὴν ἔρημον 
θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ θεάσασθαι; 1 κάλαμον ὑπὸ 

8 ἀνέμου σαλευόµενον;: ἀλλὰ -- | εδ ἀνέμου σαλευόµενον; ἄλλα 
τί ἐξηλθατε; ; ἄνθρω- τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν ; ἄνθρω- 
πον ᾖἴδεῖν ἐν μαλακοῖς πον ἐν μαλακοῖς ἵματίοις 
3 39 μα 3 Ν ε 3 « ἦμφιε. 'ενον; ᾖἰδοὺ οἳ τὰ ἠμφιεσμένον ; ἰδοὺ οἳ ἐν ἵμα- 

τισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ 
μαλακὰ «Φοροῦντες ἐν τοῖς ὑπάρχοντες .ἐν τοῖς 
ὄικοις τῶν βασιλέων, βασιλείοις εἰσίν. 

9 ἀλλὰ τί [ ἐξήλθατε; προφήτην --- 126 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν : 
ἰδεῖν : γαὶ λέγω ὑμῖν, καὶ προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ 
περισσότερον προφήτου. περισσότερον προφήτου. 

10. οὗτός ἐστιν περὶ οὐγέγραπταυ 61, | 27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται’ 
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλωτὸν ἄ ἄγγε-ι 32. ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγε- 
λόν µου πρὸ προσώπου σου, | λόν µου πρὸ προσώπου σου, 
ὃς κατασκευάσει τὴν ὃδόν ! ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν 

ο σου ἔμπροσθέν σου. σου ἔμπροσθέν σου. 
11 ἁμὴν λέγω Ὁ ὑμῖν, οὖκ ἐγήγερ- ο ο 8 ᾿λέγω ὃ ὑμῖν, μείζων 

ται ἐν γεννητοῖς «γυναικῶν ἐν Ὑεννητοῖς γυναικῶν 
μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτισ- «προφήτης Ἰωάννου οὐδείς 
τοῦ: ὁ δὲ μικρότερος. ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων | 

μ αὐτοῦ. ἐστ ίν. ι 

68, 

ἐστιν' ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων 
αὐτοῦ ἐστίν. 



“ΤΜΑΤΙ. ΧηΕ  τ3 ΜΑΕΚ ΠΠ. ΠΟ ΤΟΚΕ ΥΠ. [67. 

19 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου 
α ο ασ εἰ ς 

τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι Π. 
/ ο 3 Α / 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιά- 
Ν Χο / 

ζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν 
αὑτήν. πάντες γὰρ οἳ προ- 

Α. Ν / 4 

φῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάν- 
νου ἐπροφήτευσαν, καὶ | εἶ 

/ / . 3 θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν 

18 

14: 

15 εοὺ 4 9 / 
ο έχων ὦτα ακονετω., 

16 / Νε / κ τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν 
΄ γενεὰν ταύτην: 

ο ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθηµέ- 
νοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς, ἃ προσ- 

ο) / / 
φωνοῦντα τοῖς ἑτέροις λέγου- 
σι ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ 

[4 Ν ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν, καὶ 
οὐκ ἐκόψασθε. 
ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης 

/ / 

μήτε ἐσθίων μήτε 
, 2 ἡ 

πίνων, καὶ λέγουσιν' 
δαιµόνιον ἔχει. 
ἦλθεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
3 / Χ ’ ΔΝ / 

ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγου- 
3 ν : ’ Ν σιν' ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 

3 / α / Ν 

οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 

17 

18 

19 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη | 
ἡ ὄδοφία ἀπὸ τῶν ἔργων 
αὐτῆς.] 

Ἠλείας ὃ µέλλων ἔρχεσθαι. | 

[6]. αν. 16.1 

29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ 
Α Ε] ΄. Χ ! / τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν͵ 

βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα 
90 Ἰωάννου, οἳ δὲ Φαρισαῖοι καὶ 

« Ν ν ΔΝ - 

οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ 
θεοῦ ἠθέτησαν εἷς ἑαυτούς, 

Ν { 5. 3 3 . μὴ βαπτισθέντες ὑπ αὐτοῦ" 
μ ο ε [ή Ν 3 ” 

9] τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώ- 
πους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 

82 ὅμοιοί εἶσιν παιδίοις τοῖς ἐν 
ἆγορᾷ καθηµένοις καὶ προσ- 
φωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγον- 
τες ἠὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ 
ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ 
οὐκ ἐκλαύσατε. 

98 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὃ βαπ- 
Ν π 

τιστὴς μὴ) ἐσθίων ἄρτον μηδὲ 
πίνων οἶνον, καὶ λέγετε" 
δαιμόνιον ἔχει. 

94, ἐλήλωυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε: 

ἶδ, ν 5” θ / Ν ἰδου ἄνθρωπος φάγος καὶ 
οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ 

96 ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη 
ἡ «σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 
αὐτῆς πάντων.. 

ξ 67. ὧσδωε απἆ ἴἶνο Ἡγοπιαπ ἐ]ιαῖ ας α που αἲ ΙΦύΛΟΛ. ἴιο Ῥ]ναγίεοε]ς : 
Ραταῦίε οἱ Τ]ιο Το Ὠεύίους. 

190 Ἱαἱ ἔρχεται εἰς | 
οἶκον" 

98 

96 Ἡρώτα δέ τίς αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα 
/ 32 3 ο) Ν 3 ΔΝ 3 Ν ἕως Φάγῃ μετ αὐτοῦ, καὶ εἰσελθὼν εἲς τὸν 

3/ οἶκον τοῦ Φαρισαίουκατεκλίθη. καὶ ἰδοὺγυνὴ 
4 δν 3. όλ, .... ς λό .] 
τις ην ἐν τῇ πολει ἁμάρτωλός, καὶ έπιγ- 

Α μα 

γοῦσα ὅτι 
/ 3 Α 9 . 

κατακειται εν τη οικιᾳ.του Φαρι- 
/ / 3 / , ΔΝ σαίου, κοµίσασα ἁλάβαστρον µύρου, καὶ 

στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
/ ων ΄ 3 / Ν κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς 

πόδας αὐτοῦ, καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς 
59’ 



λα χἩ, ΜΑΗ τι .ἑ ΤΟΚΕ ΥΠ, [55 66, 69, 

αὐτῆς ἐξέμαξεν, καὶ κατεφίλει͵ ποὺς πόδας 
.. --- 99 αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. ἰδὼν δὲ ὁ 

Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ 
λέγων: οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν 
τίς καὶ ποταπὴ ἢ ̓γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, 

--- --- 40 ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν. Σίμων, ἔχω σοί 

--- --- 4] τι εἰπεῖν. ὃ δέ' διδάσκαλε εἶπέ, φησή. 
δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τωό ὁ εἷς 

( ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια, . ὃ δὲ ἕτερος 
-- --- 149 πεντήκοντα, μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῖναι, 

ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο, τίς οὖν αὐτῶν 
--- 49 πλεῖον ἆ ἀγαπήσει αὐτόν ; ἀποκριθεὶς Σίμων 

εἶπεν' ὑπολαμβάνω ὅ ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐ ἐχαρί- 
σατο. ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ὀρθῶς ἔκρινας. 

- ---- 44! καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν «Ὑυναΐῖκα τῷ Ἀίμωνι 
| ἔφη" βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα ; εἰσῆλ- 

Θόν σου εἷς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μου ἐπὶ τοὺς 
πόδας οὐκ ἔδωκας' αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν 
ἐβρεξέν µου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν 

-- ---- 46 αὐτῆς ἐξέμαξεν. «Φίληµά µοι οὐκ ἔδωκας" 
αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλειπεν κατα- 

---- --- 46 φιλοῦσά µου τοὺς πόδας. ἐλαίῳ τὴν 
/ 3 3 9 ΔΝ [ιά 

κεφαλήν µου οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μµύρῳ 
--- --- 47 ἠλειψέν µου τοὺς πόδας, οὗ χάριν, λέγω 

σοι, ἀφέωνται αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι αἳ πολλαί, 
ὅτι ἠγάπησεν πολύ. ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, 

-- --- 148 ὀλίγον ἀγαπᾶ. εἶπεν δὲ αὐτῇ" ἀφέωνταί 
---- --- 4: -σου αἳ ἁμαρτίαι. καὶ ἠρξαντο οἳ ̓ συνανακεί- 

μενοι λέγευ ἐ ἐν ἑαυτοῖς" τίς οὗτός ἐστι, ὃς 
καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; εἶπεν, δὲ πρὸς τὴν 
γυναῖκα: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε, πορεύου 
εἲς εἰρήνην. 

6 68. Οιε οἱ α Β]ύπά απἆ Ῥωπιῦ Ὠεπιοπίαο. [0]. δὲ ὅ9, 195.] 

22 Τότε προδηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόµενος --- [α, αι, 14.] 
τυφλὸς καὶ κωφός' καὶ ἐθεράπευσεν αὐτὸν, ... 

20 ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπει. καὶ ---- ος σσ 
ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον' µήτι 

: οὗτος ἐστιν ὃ υἷὸς Δανείδ; 

8 69. «οοις τοέας ἔλε 4 οσιικαΐΐοπ ο) ἴ]ο Ῥ]ιαγέδοσο: ΄Τῖιο Βἰαερ]ιοπν 
αθαὐπεί ἐ]νο Ηοῖψ ρύν, [ῷ- 58 125, 190.] 

20 καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος, 
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς 

π-. 21 µήτεᾶρτον φαγεῖν. [νὶ. δ1.] -- 
καὶ 

-Ἀὺ-. .. ἀκούσαντες οἳ παρ αὐτοῦ |ι 

6ῦ 



8 69.] ΤΜΑΙΤ. ΧΠ. ΜΑΕΚ ΠΠ. [κε νπ.Τ 

26 

26 

2/ 

268 

29 

80 ὁ 

91 

[νοτ, 28 ἐξίσταντο] 
Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 

ἁκούσαντες εἶπου". 
οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαι- 
µόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ 

ἄρχοντι 
τῶν δαιμονίων, 

εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 

εἶπεν αὑτοῖς' 
[πος, 26.]. 

-πᾶσα βασιλεία 
µερισθεῖσα καθ 

ἑαυτῆς ἐρημοῦται, 

καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς οὐ 

σταθήσεται. 
καὶ εἶ ὁ σατανᾶς τὸν σατ- 
ανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ ἑαυτὸν 
ἐμερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται 
ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 

καὶ εἰ ἐγὼ ἐν βεελζεβοὺλ 
3 { Ν / 5 ε Ν ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἳ υἱοὶ 
δ 4 9 4 3 ιά ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ; 
διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται 
5 δΟΝ5. ΄ ν΄ ὑμῶν. εἰ δὲ ἐν πνεύµατι θεοῦ 
3 ολ 9 ΄ Ν κ 7 ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ ἡμᾶς ἣ 

/ α ΔΑ Ἆ Ἀ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ. ἢ πῶς 
δύναταί τις εἰσελθεῖν εἲς τὴν 
οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ 
τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν 
μὴ πρῶτον δῄσῃ τὸν ἰσχυρόν, 
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
διαρπάσῃ ; : 
ὁ μὴ ὢν μετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ 
ἐστώ, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ Τ 
ἐμοῦ σκορπίξει. . διὰ τοῦτο 
λέγω ὑμῖν πᾶσα ἅμαρτια καὶ 
βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς 

ἄνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφη- 

95 

22 

20 

24 

26 

27 

26 

ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν. 
ἔλεγον Ύὰρ ὅτι ἐξέστη. 
Καὶ οἱ γραμματεῖς οἳ ἀπὸ 

“Ἱεροσολύμων  καταβάντες 
- ᾿. ἔλεγον 

ὅτι Βεελξεβοὺλ 
έχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι 
τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ 
δαιμόνια. 

Ν μ Ν 

καὶ προσκαλεσάµενος αὗτοὺς 
3 ο) 3 3 - 

ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς" 
πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν 
ἐκβαλλειν ; καὶ ἐὰν βασιλεία 
ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, 

οὗ δύναται 
- . 5 ’ 3 4. 

σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη. 
Ελ. . 2 

και ἐὰν οἰκία ἐφ 
ε ΔΝ [ρα 3 / 

ἑαυτὴν µερισθῇ, οὗ δυνήσεται |. 
ε 3 4 39 /. μ. ἢ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι. 
καὶ εἰ ὃ σατανᾶς 

3 {/ β12 ε Ν 
ἀγέστη ἐφ ἑαυτὸν, 

ἐμερίσθη, 
Ν 3 ά καὶ οὗ δύ- 

ναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

ἀλλ᾽ οὐ' 
δύ 3 Ν 3 λΔ 
ύναται οὐδὲὶς εἰς τὴν 
9, α 3 ον 3 ΔΝ οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἶσελθὼν 

τὰ ὶ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, έαν 
μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρόν δήσῃ, 
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
διαρπάσα, 

Ξ ἁμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα 

ἀφεθήσεται τοῖς 
υἷοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἅμαρ- 
τήµατα καὶ αἳ βλασφημίαι, 
ὅσα ἂν ν βλασφηµήσωσω» 

61. 

[6 «ἰ. 
15-99.] 

[αὶ 18] 



70.1 .. ΜΑΙ. ΧΠΙ, ΜΛΕΚ ΤΠ, [πυκα τη]. 

92 μίαοὐκάφεθήσεται. καὶ ὃς ἐὰν 
εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἀγθρώπου, ἀφεθήσεται . αὑτῷ' 
ὃς δ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὖκ 

ο ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν ! 
τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῳ 

µέλλοντι. 

[κ]. 18.] 

89 ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν 
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλὸν, 
ἡποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν 
καὶ καρπὸν αὐτοῦ σαπρὸγ. 
ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 

Θ4, γινώσκεται. γεννήματα ἐχιδ- 
γῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λα- 
λεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ 
κ, , µ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρ- 

δίας τὸ στόµα λαλεῖ. 
[ο να, 16.] 

ὃ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
ἐκβάλλει τὰ ἀγαθά, καὶ ὁ 
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει 
πονηρά. 

͵ 

96 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα 
ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οὗ ἄνθ- 
ρωπου, ἀποδώσουσιν περὶ αὖ- 
τοῦ λόγον ἐ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 
ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαι- 
ωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων 
σου καταδικασθήσῃ. 

97 

6 ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ 
.ν τὸ ἅγιον, οὖκ ἔχει 

ἄφεσιν 

5 34 ιά 7 3 

ἀλλὰ ἔγοχος ἔσται αἶω- 
90. νίου ἁμαρτήματος. 

΄΄Ύον' ἀνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 

εἰς. 
3” 

τὸν αἰῶνα, 

ὅτι ἔλε- 

{ναιὃδ,] 
[ῴ. γἱ. 49--45.] 

[48 οὗ γάρ ἐστω δένδρον καλὸν 
ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὖδε 

πάλιν δένδρον σαπρὸν 
ποιοῦν καρπὸν καλόν. 

44. ἕκαστον γὰρ δένδρον 
ἐκ τοῦ  ᾖἰδίυ  καρποῦ 
γινώσκεται» 

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέ- 
γουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ (άτου 
σταφυλὴν τρυγῶσιν. 
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας 
προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ 
πονηρὸς ἐκ τοῦ 
πονηροῦ. προφέρε τὸ 
πονηρόν' ἐκ Ύαρ περισσεύ- 
ματος καρδίας λαλεῖ τὸ 
στόμα αὑτοῦ. Ἰ 

6 70, ΟΕηίαΐη Φογῦος απᾶ Ρ]ιαγίθεςε ἀεεύτο α δίρπ. [6] 8 101] 

865 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τιγὲς 
τῶν γραμμᾶτέων καὶ Φαρι- 
σαίων λέγοντες' διδάσκαλε, 
θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον 
ἰδεῖν. 

65 

[ή καὶ, 16.] 
[6 Ἕτεροι δὲ περάζοντο 

σημεῖον 
ἐξ οὗρανοῦ ἐζήτουν παρ αὖ- 
τοῦ.]. - . 



870]. ΜΑΙ. ΧΗ. [λακ πτ]: [σκεα τη] 

89 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς"- 

γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 
σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ 

σημεῖον οὗ δοθήσεται αὐτῇ 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ 

[κι ο 
προφήτου. ὥσπερ γὰρ ἦν 
Ἰωνᾶς, ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ 

κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
νύκτας, οὕτως έσται ὁ υἷος τοῦ 
ἀνθρώπου. ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 
γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
νύκτας. 

40 

4] ἄνδρες ἸΝινευεῖται ἀναστή- 
σονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς 
Ὑενεᾶς ταύτης καὶ κατακρι- 
γοῦσιν αὐτήν' ὅτι µετενόησαν 

3 Ν μ 9 Α Ν. 
εἲς τὸ κήρυγμα ἹΙωνᾶ, καὶ. 

49 ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. [βασί- 
λισσα γότου ἐγερθήσεται ἐν 
τῇ κρίσει μετὰ, 
τῆς Ὑενεᾶς ταύτης καὶ κατα- 
κρινεῖ αὐτήν' ὅτι «ὖλθεν ἐκ 
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι 
τὴν σοφίαν Ἀολομῶνος, καὶ 
ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

48 ὅταν δὲ τὸ ἁκάθαρτον πνεῦμα 
ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δἱ ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦ ουν ἀνάπαυσω, καὶ οὐχ 

εὑρίσκευ. τότε λέγει εἲς τὸν 44: 

ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὗρίσκει 
σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον 
καὶ κεκοσµηµέγον. ... 

τότε πορεύεται καὶ παβαλαμ- 
βάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα 

4ὔ 

οἶκόν µου ἐπιστρέψω ὅθεν 

6δ 

[6. πι. 29. 59.] 
[59 τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομέ- 
ετ νων ἤρξατο λέγειν" 
ἕ ἡ γενεὰ ἀὕτη γενεὰ πονηρά 

ἔστω σημεῖον ζητεῖ, καὶ 
σημεῖον οὗ : δοθήσεται αὐτῇ 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 

80 καθὼς γὰρ ἐγένετο 
᾿]ωνᾶς 

τοῖς ἈΝψευείταις 
σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεῷ 
ταύτῃ. 

81 βασί- 
λισσα, γότου ἐγερθήσεται ἐ ἐν 
τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν 
τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατα- 
κρινεῖ αὐτούς' ὅτι ἦλθεν ἐκ 
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι 
τὴν σοφίαν Ἀολομῶνος. καὶ 
ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

832 ἄνδρες ἨΝινευεῖται «ἀναστή- 
σονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς 
γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρι- 
γοῦσιν αὐτήν' ὅτι µετεγόησαν 
εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ 
ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

ια, χ], 94-26.] 
[24, ὅταν τὸ. -ἀκάθαρτον πνεῦμα 

ἐξέλθῃ ἀπὸ "τοῦ ἀνθρώπου, 
: διέρχεται δὲ ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀγάπαυσιν, καὶ μὴ 
εὑρίσκον λέγει’ ὗποσ- 
τρέψω εἷς τὸν οἶκόν µου ὁ ὅθεν 

36 ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 
σεσαρωμµένον 

καὶ κεκοσμηµένον. 
26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμ- 

βάνει. : ἕτερα 



ΜΑΤΤ. ΧΠ.᾽ [πλακ πῃ.] ΤΌΟΚΕ ΥΗΠΙ.᾽ [68 71, 79. 

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἂν- 
θρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν 

οὕτως ἔσται καὶ τῇ πρώτων. 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾶ. 

πνεύματα πονήρότερα ἑαυτοῦ, 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, 
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀν- 
θρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν 
πρώτων.] : 

8 71. Τῖιο Ἡγοπιοπι ἐ]ιαί ποϊηδείετεὰ {ο «Τεσιις απᾶ έ]ο Τωου, [0. 8 3920.] 

[ος χχτή. 
6δ, 66.] 

[Τοιᾷ, 61.1 | [6]. αν. 40, 
1 αἲ] 

679. 
ν 

46 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦν- 

4 

48 ὁ 

49 

΄ἀδελφοί σου 

α. 3 2 νι 
τος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ 

« / 

Μα. καὶ οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
εἴστήκεισαν ἔξω 
ζητοῦντες αὐτῷ 
λαλῆσαυ 

Φ { εἶπεν δέ τις 
9 Αα 9 ἑ αὐτῷ' ἰδοὺ 

ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ 

ἔξω 
ε 4 Α ΄ 
ἑστήκασιν ζητοῦντές 
σοι λαλῆσαι. 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἴ εἶπεν 
τῷ λέγοντι αὐτῷ' τίς 
ἐστινῆ μήτηρ µου, καὶ 
τίνεὸ εἰσὶν οἱ ἵ ἀδελφοί 
μου; καὶ ἐκτείγαςτὴν 

-χεῖρα ἐπὶ τοὺς µαθη- 

Τίιο Τγιο Ποἰαξίοπολόρ. [5 1] 

81. 

νπι. 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν 
κατὰ πόλιν καὶ κώμην κήρύσσων καὶ εὖαγ- 

ιά Ν 4 ο) α Ν 

Ὑελιζόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ 
οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, καὶ γυναϊκές τιγες 
αἳ ἦσαν τεθεραπευµέναι ἀπὸ πνευμάτων 
πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ ῆ καλουµένη 
Μαγδαληνή, ἀφ ἧς δαιμόνια ἑ ἑπτὰ  ἐξεληλύ- 
θει, καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου 

Ἡρώδου καὶ Σουσάννα Καὶ ἕτεραι πολλαί, 
αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 
αὐταῖς. 

Καὶ ἔρχεται 
ἡ µήτηρ αὐτοῦ 

καὶ οἱ ἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
καὶ -. ἔξω 
στήκοντες 

ἀπέστειλαν 

ἳ πρὸς αὐτὸν καλοῦντες 
82 

α 

Ὁ. ἡ µήτηρ 
: ἀδελφοί 

σε 

98 

αὐτόν. καὶ ἐκάθητο 
περὶ αὐτὸν ὄχλος καὶ 
λέγουσιν αὐτῷ: ἰδοὺ 

σου΄ καὶ. οἱ 
σου καὶ 
σου 

η Α / 

ζήτοῦσίν 
ἀδελφαὶ 

Νο - 9 

καὶ ἀποκριθεὶς 
ος) / ι 

αὐτοῖς λέγει’ τίς 

ἐστιν ἦ μήτηρ µου, καὶ 
οἱ ἁδελφοί 

841 μου. ; καὶ 

ἔέω. 

[οἱ νι, 19-91.] 

΄[Π19 Ἡαρεγένετο δὲ πρὸς 
αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ, 

πα] λ 5 ων) 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 

καὶ - 

οὐκ ἠδύναντο συντυ- 
ν] μα. ὃ κ. Ν χεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 

ὄχλον. ἀπηγγέλη 
Ν δν. ο δὲ αὐτῷ 

ες ὅτι 
ο. ἡ Ἰμήτηρ σου «καὶ οἱ 

21 

ἀδελφοί σου 

ε , .. ἑστήκασιν ἔξω 
ἴδειν σε θέλοντες". 
ς ον ο Ν. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
πρὸς αὑτού: 



19.1 ΜΑΙ. ΧΠ. ΧΙΠ. ΜΑΕΕ ΤΠ. ΠΠ). τος ΤΠ. 

50 

ὄ 

Ν 3 [ο] τὰς αὐτοῦ 
Ῥ 3 νε εἶπεν' ἴδοὺ ἤ 

ή Νο ςδ µήτηρµου καὶ οἱ ἆδελ- 
φοί µου. οστιςγὰρ ἂν 

΄ Ν / ” 

ποιήσῃτὸ θέληματοῦ 
πατρός µου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς, αὐτός µου 
ἀδελφὸς καὶ ἀδελ- 
φἠ καὶ µήτηρ ἐστίν. 

ΧΙ. 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐκεύνῃ 
ἐξελθὼν ὃ Ἰησοῦς ἐκ 
τῆς οἰκίας ἐκάθητο 

Ν Ν {λ. παρὰ τὴν θάλασσαν. 
καὶσυνήχθησαν πρὸς 
αὗτον ὄχλοι πολλοί, 

ς/ » 3 α 

ὠὡστεαύτὸν εἷς πλοιον 

ἐμβάντα καθῆσθαι, 

ΔΝ [ο 5ς 3 

καὶ πᾶς ὃ ὄχλος 
3 Ν 9 9 Ν 

ἐπὶ τὸν αἴγιαλὸν 

εἴστήκει. 
καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 
πολλὰ ἐν παρα- 

[ο 

βολαῖς 

λέγων" 

ἰδοὺ ἐξῆλ- 
θεν ὃ σπείρων τοῦ 
σπείρειν. 

Ν καὶ 
.) α /. 3 9 ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 
ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 
Αα / τῆν ὁδόν, 

καὶ ἦλθεν τὰ 
Ν πετεινὰ καὶ 

πα. / 
κατέφαγεν αὐτά. 
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 

96 

1 

περιβλεψάμενοςτοὺς 
περὶ αὐτὸν κύκλῳ κα- 
θηµένους λέγει" ἴδε ἢ 

/ Χο ε3 µήτηρμου καὶοἰάδελ- 
Ν Ας 

φοὶ µου. Ὁς ἂν 
/ Ν / ΑΔ 

ποιήσῃτὸθέληματοῦ 
θεοῦ, 

οὗτος 
ἀδελφός µου καὶ ἆδελ- 
φἠὴ καὶ µήτηρ ἐστίν. 

ϐ Τὸ. Ραναδίε ο) ἴ]ιε οτυς. 

1ν 

ζαι πάλι μ1, 15.] 

3 / ἤρξατο διδάσκειν 
Ἆ Δ / 

παρὰ τὴν θάλασσαν. 
Ν / Ν καὶ συνάγεται πρὸς 

3 Χ 3 

αὐτὸν ὄχλος 

πλεῖστος, [11. 9.] 
ϱ 3. ΑΔ 3 ο) 

ὥστεαὐτὸν εἰς πλοῖον 
Ε] /. ο 3 ἐμβάντα καθῆσθαιἐν 
τῇ θαλάσσῃ, 

ΔΝ - 5 3” 

καὶ πᾶς ὃ ὄχλος 
Ν Ν / πρὸς τὴν θάλασσαν 

ἐπὶ τῆς γῆς σαν. 
Χο ε] ΔΝ 

καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
ἐν παρα- 

βολαῖς πολλὰ, καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ 
ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλ- 
θεν ὃ σπείρων 
σπεῖραι. 

Ν 3 / 

καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ σπείρειν 
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 

/ 

τὴν ὁδόν, 
νΝ 8 Ν 

καὶ ἦλθεν τὰ 
Ν 

πετεινὰ καὶ 
/ 3. Ν 

κατέφαγεν αυτὀ. καὶ 
3 ” 9 

ἄλλο έπεσεν ἐπὶ 

66 

µήτηρ µου καὶ 
3 / Φ 

ἁδελφοί µου οὗτοι 
εἶσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ ἁκούοντες καὶ 
ποιοῦντες.] 

/ ΔΝ 

Ῥννιόντος δὲ 
ὄχλου πολλοῦ 

ΔΝ Αα Ν / 

καὶ τῶν κατὰ πόλιν 

ἐπιπορευομένων πρὸς 
αυτὸν 

εἶπεν 
διὰ παρα- 

βολῆς' 

αλ. 
ϐεν ὃ σπείρων τοῦ 

. ιά 

σπεῖραι τὸν σπόρον 
αὐτοῦ. καὶ 
3 κ » ιν 

ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 
ΑΝ ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 

/ ΔΝ 

τὴν ὁδόν, καὶ κατεπα- 
/ Ν ΔΝ 

τήθη, καὶ τὰ 
Ἴνην π α 9 Αα 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
ο 2.) ῑ 

κατέφαγεν αὐτό' καὶ 
΄ 

ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ 
Β 
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10 

1 

12 

τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ 
εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ 
εὐθέως ἐξαγέτειλεν 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 

γῆς" | 
ἡλίου δὲ ἀγετείλαντος 
ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν 
3 / ἐξηράνθη. 

1 ν. ὁ 3 ΑΔ 

ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
ΔΝ 3 / Ν 

τὰς ἀκάνθας, καὶ 
» ) εν ἀνέβησαν αἳ ἄκανθαι 

Χ.9 Γ) 

καὶ ἔπνιξαν αὗτα. 

ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
τὴν γῆν τὴν καλὴν 

ἐδίδου 
καρπὸν, 

Δ μ Ε] τά ὃ μὲν ἑκατόν, 
Δ ὃ δε 

ἐξήκοντα, ὃ δὲ τριά- 
κοντα. 

ε 9 ο 
ο εχων ὦτα 

6 74, Τίιο Μγείαίος ο) ιο ἸΚὑπράοπο, 

3 /. ἀκουέτω. 

Καὶ 

προσελθόντες 
οἱ μαθηταὶ εἶπαν 
μα. .) αὑτῷ' διατί ἐν 

παραβολαῖς λαλεῖς 
3 Α 3 Ν 3 αὐτοῖς; ὅ δὲ ἆπο- 

ἹΚριθεὶς εἶπεν ὅτι 
ὑμῖν δέδοται γνῶναι 
Τὰ, μυστήρια 
τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ 

οὃ δέδοται, 
όστις γὰρ. ἔχευ 

δοθήσεται αὐτῷ, καὶ 
περισσευθήσεταυ 
] τον η 3 
ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, 

τὸπετρῶδες, ὅπου οὐκ 
εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ 
εὐθὺς ἐξαγέτειλεν 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 
γῆς' καὶ ὅτε 
3 ς 4 

ἀγέτειλεν ὃ ἥλιος 
3 /. ΔΝ Ν ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ 
ΔΝ ΝΔ 5 ς/ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν 

9 / ἐξηράνθη. 
καὶ 

ἄλλο ἔπεσεν εἷς 
Ν 5 { 

τὰς ἀκάνθας, 

Ν / 3 / καὶ συνέπνιξαν αὐτό, 
καὶ καρπὸν οὖκ ἔδω- 
κεν 

χ.ο 3 9 

καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἷς 
Ν ῶ Ν τὴν γῆν τὴν καλὴν 

Ν 3 0ν ῥ. καὶ ἐδίδου 
Ν Ν 2 

καρπὸν ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξανόμενον, 

Χο 3 

καὶ ἔφερει εἷς 
τριά- 

9 ες κοντα καὶ εἷς ἑξήκοντα 
/ ΔΝ καὶ εἷς ἑκατόν. καὶ 

ἔλεγεν' 
Δ 3 νο 3 , ὃς ἔχει ὥτα ἁκούειν 
ἀκουέτω. 

10 Ἱαὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ 

11 

/ / 

µόνας, ἠρώτουν 
αὐτὸν οἳ περὶ αὐτὸν 

8 Αα / 
σὺν τοῖς δώδεκα 

τὰς 
/ παραβολάς, 

Ν καὶ 
5 3 ο) 

ἔλεγεν αὐτοῖς' 
ὑμῖν 
τὸ µυστήριον δέδοται 
τῆς βασιλείας τοῦ 

Α 3 / κ θεοῦ. ἐκείνοις δὲ 
Αα 3 τοῖς ἔξω 

ἐν παραβολαῖς 
πάντα γίνεται, 

[νος. 25.] 

66 

ας 

8 

9 

10 

τὴν πέτραν, 

Ν 

φυεν 

ἐξηράνδη διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν ἐκμάδα" καὶ 

/ ἔτερονἔπεσεν ἐνμέσῳ 
τῶν ἀκανθῶν καὶσυν- 
φυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 

3 / ει / ἀπέπνιξαν αὐτό. 

χο ” 9 

καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς 
τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν 

ὶ Φυὲν ἐποίησεν 
καρπὸν 

έκατοντα- 

πλασίονα, 

[νά / ταῦτα λέγων ἐφώνει. 
ὃ ἔχων ὥτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. 

2 / 
Ἐπηρώτουν δε 

αὐτὸν 
ς ε λ οἱ μαθηταὶ 

αὑτοῦ τίς αὕτη εἴν ἡ 
παραβολή. . 

ὁ δὲ 
εἶπεν" 

ὑμῖν δέδοται γνῶναι 
τὰ μυστήρια 
τῆς βασιλείας τοῦ 
θεοῦ.᾽ 
τοῖς δὲ  λοιποῖς 

ἐν παραβολαῖς, 

[τοτ. 18.]. 
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καὶ Ὁ ἔχει ἀρθή- 
σεται π᾿᾽ αὐτοῦ. 

18. διὰ τοῦτο ἐν παρα- --- --- 
βολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, 
ὅτι βλέποντε οὐ | 12 ἵνα  µβλέποντες ἵνα µβλέποντε μὴ 
βλέπουσιν βλέπωσιν καὶ μὴ βλέπωσιν 

ἴδωσιν, 
καὶ ἁἀκούοντε οὐκ καὶ ἁκούοντες καὶ ἀκούοντες 
ἁκούουσιν οὖδε' ἁκούωσιν καὶ μὴ 
συγιοῦσιν, συνιῶσιν, συνιῶσιν. 

14. καὶ  ἀναπληροῦται --- -- 
3 Αα 1 / 

αὐτοῖς ἤ προφητεία 
. . ς / Ἡσαΐου ἡ λέγουσα" 

- ν 
ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ 

Ν 

οὗ μὴ συνῆτε, καὶ 
βλέποντες «Αλέψετε 
καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 

156 ἐπαχύνθη γὰρ ῆ καρ- 
δία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὡσὶν βαρέως 
ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 
ἐκάμμυσαν, µήποτε 
ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλ- 

ο) ΔΝ ο) Εμ] μοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν 
ων] - 

ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ 
3 / ΔΝ 

ἐπιστρέψωσιν, καὶ 

ἰάσομαι αὐτούς. 
16 ὑμῶν δὲ 

/ κ ε 3 

µακάριοι οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ ὅτι βλέπου- 
σιν, καὶ τὰ ὥτα ὑμῶν 

17 ὅτι ἀκούουσιν. ἁμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι 
πολλοὶ προφῆται καὶ 
δίκαιοι ἐπεθύμησαν 
ἰδεῖν ἃ βλέ- 

Ἆ 3 3) πετε, καὶ οὐκ ἴδαν, 
Νο 3 Φ Α 3 ΄ καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκού- 

ετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

[ο να, α7, 18.] 

μήπ. οτε 

9 / 
ἐπιστρέψωσιν και 

3 4 3 Ά 

ἀφεθῇ αὐτοῖς. 

[ᾳ. να, 18.] 

[ῷ. νο. 19.] 
[νιή. 18.1] 

[6]. του. 15.] 

[Αοῖς καν, 27.] 

[ῷ, σς. 25, 24.] 
[΄  µακάριοι οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ οἱ βλέποντες 
ἃ βλέπετε. 

/ Δ ς 4 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
ΔΝ 2 λ 

πολλοὶ προφῆται καὶ 
3 /᾿ βασιλεῖς ἠθέλησαν. 

ἷδ ο] Αα α / 
ἰδεῖν ἃ Όμεῖς βλέ- 

Δ ε] .) πετε, καὶ οὐκ ἴδαν, 
νΝ 9 ων ΑἈ 3 / καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἁκού- 

Χ. 3 
ετε, καὶοὺκ ἠκουσαν.] 

6 76. Παροφΐοπ ο) νο Ῥαναδίε οὗ ἐ]ιο δοιυθγ, 

16 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε 
τὴν παραβολὴν τοῦ 

19 σπείραντος. παγτὸς 
ἀκούοντος τὸν λόγον 
τῆς βασιλείας καὶ μὴ 

67 



20 

21 

25 

ΜΑΤΤ, ΧΙΠ. ΜΑΗΚ Τγ. τος ντ, [8 75. 

συνιέτος --- 18 καὶ λέγει --- 
αὐτοῖς' οὐκ οἴδατε ---- 

τα. νν, 16, 17.] 

ἔρχεται ὁ πονη- 
.. 5 { ρὸς καὶ ἁρπάζει 

τὸ ἐσπαρ- 
’ Αν. 

µένον ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ αὐτοῦ" 

οὗτός ἐστιν 
5 Ν Ν ς ὃ παρὰ τὴν ὅδον 
σπαρείς. 
ς μ ὁ δὲ 

9 . ἐπὶ τὰ πετ- 
/ / Φ { ρώδη σπαρείς, οὗτός 

ἐστιν ὅ 
Ν / 3 / 

τὸν λόγον ἀκούων 
Ν 3 Ν ΔΝ καὶ εὐθὺς µμετὰ 

/ 

χαρᾶς λαμβάνων 
αὐτόν' οὐκ 

σ) 

ἔχει δὲ ρἶζαν 
» ε Αα 3 Ν 

ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ 

πρόσκαιρός ἐστιν, 
γενομένης δὲ 
θλίψεως ἢ διωγμοῦ 

διὰ τὸν λόγον εὐθὺς 

σκανδαλίζεται, 
ς δὲ ὃ δὲ 

3 Ν Ε / 6 

ες τὰς ἀκάνθας 
σπαρείς, οὗτός 
Ε] | ΔΝ / 

ἐστιν ὃ τὸν λόγον 
ἁἀκούων καὶ ἡ 

μέριμνα τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἡ ἁπάτη τοῦ 
πλούτου 

συν- 
πνίγει τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

14: 

16 

16 

17 

τὴν παραβολὴν ταύ- 
τήν, καὶ πῶς πάσας 

Ν Ν 

τὰς παραβολὰς 
γνώσεσθε; 

ὅ σπείρων τὸν 
λόγον σπείρει. 
οὗτοι δέ εἶσιν οἳ παρὰ 
τὴν ὁδὸν ὅπου 
σπείρεται ὁ λογος, 
καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, 
εὐθὺς ἔρχεται ὅσατα- 
γᾶς καὶ αἴρει τὸν 
λόγον τὸν ἐσπαρ- 
µένον ἐν 

αὐτοῖς 

Καὶ οὗτοι ὁμοίως 
3 Δ ς 5 νι Δ 

εἰσὶν οἱ ἐπὶ τὰ πετ- 
ρώδη σπειρόµενοι, 

οἳ ὅταν 
39 / Ν / 

ἀκούσωσιν τὸν λόγον 
εὐθὺς μετὰ 

ΑΦ / 

χαρᾶς λαμβάνουσιν 
Ν αὐτόν, καὶ οὐκ 

3 9 
ἔχουσιν ρἶζαν 

3 ε - 9 4 
ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ 

πρόσκαιροί εἶσιν, 
ν / 

εἶτα γενομένης 
«θλίψεως ἢ διωγμοῦ 

18 

διὰ τὸν λόγον εὐθὺς 

σκαδαλίζονται. 
καὶ ἄλλοι εἶσὶν οἱ 
. Χ Ν 3 / 

ἐπὶ τὰς ἀκάνθας 
-ν / 

σπεφόµενοι. οὗτοί 
εἶσιν οἱ τὸν λόγον 
ἀκούσαντες καὶ αἳ 
μερίμναι τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἡ ἁπάτη τοῦ 

Ν 

πλούτου καὶ περὶ 
Ν Ν 3 / 

τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι 
/ 

ἐισκορευόμενοι συν- 
/ 

πνίγουσιν τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

66 

11 

12 

18 

14, 

"Εστιν δὲ 
αὕτη ἡ παραβολή. 
ὁ σπόρος ἐστὶν ὅ 
λόγος τοῦ θεοῦ. 

ε μι 

οἱ δὲ 
τὴν ὁδὸν εἶσιν 

παρὰ 

οἱ ἀκούσαντες 
3 3 ς ΄ εἶτα ἔρχεται ὅ διά- 

Ν 3 κ 

βολος καὶ αἴρει τὸν 
λόγον 

πο τῇς καρ- 
/. 3. 4 Ν δίας αὐτῶν, ἵνα μὴ 

πιστεύσαντες σωθῶ- 
σιν. 

οἵ δὲ 
3 ν / ἐπὶ τὴν πέτ- 

ραν 
ἃ ϱ οἳ ὅταν 

ἁκούσωσιν 
μετὰ 

[ο /. χαρᾶς δέχονται . 
Ν ” χ 

τὸν λόγον, καὶ 
οὗτοι ρἴζαν οὖκ ἔχου- 
σιν, οἳ 
πρὸς καιρὸν πιστεύ- 
ουσιν καὶ ἐν καιρῷ 
πειρασμοῦ ὶ 

ἀφίστανται. 
Ν 9 τὸ δὲ 

9 Ν 3 / 

ες τὰς ἀκάνθας 
/ Θ ό 

πεσόν, οὗτοί 

εἶσιν οἳ 
3 / Νο Ν ἁκούσαντες, καὶ ὑπὸ 
μεριμνῶν ΄ 
καὶ ----- 
πλούτου καὶ ἡδονῶν 

τοῦ βίου 
πορευόµενοι 
πνίγονται 

ΔΝ καὶ 
οὗ τελεσφοροῦσιν. 

συν- 
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28 ὁ δὲ 
Ν 8 Α 

τὴν καλὴν γῆν 
σπαρείς͵ οὗτος ἐστιν ὁ 

3 
επι 

Ν / 3 , 
τὸν λόγον ἀκούων 

λ καὶ συνιες, ὃς δὴ 
καρποφορεῖ καὶ 
ποιεῖ ὃ .μὲν ἑκατόν, 
ἃ ον εώ 
ὃ δὲ ἐξήκοντα, 
α Ν / ὃ δὲ τριάκοντα. 

ο ] 

20 καὶ ἐκεῖνοί εἶσιν οἱ ἐπὶ 
τὴν γὴν τὴν καλὴν 
σπαρέντε, οἵτινες 

Ν 
ἀκοὺσουσιν τὸν 

Δ / λόγον καὶ παρέδεχον- 
ται καὶ καρποφοροῦ- 
σιν ἐν 

{ Ν τριάκοντα καὶ 
3 ε ΄ Ν 3 ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν 
ἑκατόν. 

15 τὸ δὲ ἐν 
ο. λ2 - 

τῇ καλῇ γῇ οὗτοι εἶσιν οἵτινες ἐν 
/ - ι.] 

καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγα- 
ϐῇ ἁκούσαντες τὸν 
λόγον κατέχουσιν 

καὶ καρποφοροῦ- 
σιν ἐν . 

{4 - ὑπομονῇ. 

ϐ 76, 116 Γρ] ποιιδί πού ὃο φιιεποιεά: Το Ίσω οἱ αὐυίπρ. 

[ῷ. ν. 15.] 
[16 οὐδὲ καίουσιν λύχνον 

Ν / 3 Ν 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν 
ς ν Ν ας 
ὑπὸ τὸν µόδιον, 

ἀλλ ἐπὶ τὴν 
λυχνίαν, καὶ 
λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν 
τῇ οἰκίᾳ.] 
[ῷ, κ. 26.] 

[ῷ/. τοι. 9.] 

--[α να. 9] 
[ἐν ᾧ µέτρῳ 

μετρεῖτε µετρηθή- 
σεται ὑμῖν.] 
[ο κά. 19.1 

[06ἡ, παν. 329.] 

2] καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
µήτι ἔρχεται 

ὁ λύχνος 

σ 
ἵνα 
ς Ν Ν / ο ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ 
ολ 5 Ν ΔΝ / ͵ 

ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην 
ϱ) οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν 

λυχνίαν τεθῇ ; 

3 Ν 3 μ οὗ γὰρ ἐστίν τι κρυτ- 
/ 3 9 

τόν, ἐὰν µη] ἵνα φανε- 
ο) 

ρωθῇ 
308 35 3 / οὐδὲ ἐγενετο ἀπόκρυ- 

3 »Σ ας 

Φον, ἀλλ. ἵνα 
ἐλθῃ 

3 / 13 3 

εἷς φανερόν. εἴτις ἔχει 
ὥτα ἁκούειν, ἄκουετῳ. 
καὶ ἔλεγεν αὗτοῖς: 

/ βλέπετε τί 
9 / 3 Έ ΄ ἀκούετε. ἐν ᾧ µέτρῳ 
μετρεῖτε µετρηθή- 
σεται ὑμῖν, 

28 

24, 

καὶ προσ- 
΄ 5 

τεθήσεται ὑμῖν. 

26 ὃς γὰρ ἔχει δοθή- 
69 

16 οὐδεὶς δὲ 
λύχνον ἄψας 

καλύπτει αὖτον 

σκεύει 

Ἆε / , /) 
ἢ ὑποκάτω κλίνης τί- 

3 ω- θησι, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ᾳ 

λυχνίας τίθησιν, ἵνα 
οἳ εἰσπορορευόμενοι 

/ Α βλέπωσιν τὸ φῶς. 
οὗ γὰρ ἔστιν κρυπ- 

Ν ἁ ε] 
τὸν Ὁ οὗ φανε- 
ρὸν γενήσεται, 

δολ 3 / 

οὐδὲ ἀπόκρυ- 
ΑΔ 5 Ν - φον ὃ οὗ μὴ γνωσθῇ 

Χο. ] 3 καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 

[6]. τος, 8.] 

βλέπετε οὖν πῶς 
ἀκούετε" 
[ῷ:. νῖ. 58.] 

[μέτρον καλὸν 
πεπιεσµένον σεσαλε- 
υοµένον ὑπερεκχυννό- . 
µενον δώσουσιν εἰς 
τὸν κόλπον ὑμῶν ᾧ 
γὰρ µέτρῳ μετρεῖτε 
ἀντιμετρηθήσεται 
ὑμῖν.] 
ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ δοθή- 

18 
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μα. λὰ 3 ΧΑ. Ἀ σεται αὐτῷ' καὶ ὃς σεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν 
9 .,  ὁ Ν΄ ο ν ὁ ὃ Αα 

ουκ εχει καιο μη εχη; και ο ὀοκει 
3 3 “ ο) 3 / 3 9 ἔχει ἀρθήσεται ἔχειν ἀρθήσεται ἅπ' 
αὐτοῦ. αὐτοῦ. 

[ᾷ- κκ. 26.] 

6 ττ. Το Έγιιο ἸνεαΜοπε]ιόρ. [ο. ὃ τ2.] 

[οἱ κα, 4θ-- [οἱ 1, 9]-- [19 Τ[αρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ 
Γ 986 Δ ς δ λ, Ν 5 ) Ν 3 ἠὺ “ 

60. , καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο 
5. ΔΝ Ν 3 2 / 

20 συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ̓  ἀπηγγέλη 
δὲ αὐτῷ ὅτι ᾗ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου 
« 3/ -- 21 ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντε. ὃ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς' µήτηρ µου 

Ν. / 8 / 3 ε Χ / 

καὶ ἀδελφοί µου οὗτοί εἶσιν οἳ τὸν λόγον 
τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 

6 78. ῬαναῬίε ο) ἔιο Ταγου απά ἔ]ιο Τ7]ιοα, 

24, "Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοϊςλέγων.| [6 Ἱιοερασοάι --- 
ὡμοιώθη ἤ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνγ- | νιονᾶς ἵπ Ματς 
θρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ραταῦὈίο οἳ λα 

25 ἀγρῷ αὐτοῦ. ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς | Βοοά σοπΊης 1η --- 
ἀνθρώπους ἦλθεν αὑτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσ- Βοοτοῦ, ποχῦ 5θ0- 
πειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ Ποπ. ] 

260 ἀπῆλθεν. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὃ χόρτος --- 
καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ 

7 ζιζάνια. προσελθόντες δὲ οἳ δοῦλοι τοῦ ---- .-- 
οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ' κύριε, οὐχὶ καλὸν 

26 σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν --- --- 
οὖν ἔχει ζιζάνια; ὃ δὲ ἔφη αὐτοῖς' ἐχθρὸς 
ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἳ δὲ δοῦλοι 
λέγουσιν αὐτῷ' θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλ- 

29 λέέωμεν αὐτά; ὃ δὲ φησίν' οὔ, µήποτε -- - 
συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα 

90 αὐτοῖς τὸν σῖτον. ἄφετε συναυξάγεσθαι -- -- 
ἀμφότερα μέχριτοῦ θερισ μοῦ, καὶ ἐν καιρῷ 
τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς' συλλέξατε 
πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς | 
δεσμὰς πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ 
σῖτον συναγάγετε ες τὴν ἀποθήκην µου. 

6 9. Ραναῦῖο ο) ἴ]ια Φερᾶ ατοιυύπο ὅτι εσγοῦ. 

- 26 Καὶ ἔλεγεν' οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ --- 
θεοῦ, ὥς ἄνθρωπος βάλη τὸν σπόρον ἐπὶ 

-- 27 τῆς γῆς, καὶ καθεύδγ καὶ ἐγεί ή --- ης γῆς, 6 ύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα 
καὶ ἡμέραν, καὶ. ὃ σπόρος βλαστᾶ καὶ . 
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6860, 61.] ΜΑΤτ. χι. ΜΛΕΚ 1Υ. μισκε ντ] 

ΑΦ. ιῤ 
29 µηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὑτός. αὐτομάτη 

/ 

ἡ γῆ καρποφορεῖι πρῶτον χόρτον, εἶτεν 
Αα - ” .. 

στάχυν, εἶτεν πλήρης σῖτος ἐν τῷ στάχιϊ. 
29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὃ καρπός, εὖθὺς ἆποσ- 

τέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὅὃ 
θερισµός, 

6 80, Ῥαταδίε οἱ ἐ]ιο Μιείαγά δερᾶ. [0]. 8 145.Ί 

8] "Αλλην παραβολὴν 
παρέθηκεν  καὐτοῖς 
λέγων’ 
ε / » Ν. ε ὁμοία ἐστὶν ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν 

κόκκῳ 
σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ἄνθρωπος ἔσπειρεν 
ἐν τῷ, ἀγρῳ, αὖ- 
τοῦ. ὃ . µικρότερον 
μὲν πάντων τῶν 
σπερµάτων, 

9δ 

ὅταν δὲ 
αὐξηθῇ, μεῖζον 

λαχάνων 
καὶ γίνεται 

[ο 

τῶν 
Ε] Ν 

ἐστὶν 

/ 

δένδρον 

ὥστε ἐλθεῖν 

Ν 

τὰ πε- 
ΔΝ Α 3 -- 

τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ κατασκηνοῖν ἐν 

ποῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

90 Ἱαὶ 

5” α ἔλεγεν' πῶς 
ε ΄ Δ 

ὁμοιώσωμεν τὴν βα- 
- Αα Ἂ 

σιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν 
/ 5 

τίνι αὐτὴν παραβολῇ 
θῶμεν; 

51 ος ὡς κόκκῳφ 
σιγάπεως, ὃς 

ὅταν σπαρῇ 
9 ; ἐπὶ τῆς γῆς, 

/ µικρότερον 
η ο ὂν πάντων τῶν 
σπερµάτων τῶν ἐπὶ 

Α ορ. ΔΝ 
τῆς. γῆς, καὶ ὅταν 
σπαρῃ, ἀναβαίνει 

90 

.καὶ γίνεται 
μεῖζον πάντων τῶν 
λαχάνων, και 
ποιεῖ κλάδους µεγά- 
λους, ὥσπε 
δύνασθαι ὑπὸ τὴν 
σκιὰν αὐτοῦ τὰ πε- 
τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατασκηνοῦν. 

6 81. Ραναῦῖο ο ἐ]ο Πραυνοη. [6]. 

59 
αὗτοῖς" 

4 / 3 Ν /. ”. 

ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
Ελ Αα / ἀ μα) οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα 

ΔΝ 9 3 3 ΄ 

γυνη ἐνέκρυψεν εἲς ἀλεύρου 
/. / μή ϱ 39 / σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη 

όλον. 

"ἝΑλλην παραβολὴν ἐλάλησεν 

τι 

[ᾳῇ πῖή. 18, 19.] 
8 / Πδέλεγε οὖν κτίνι 

ὁμοία ἐστιν ἡ βα- 
' / ον Α Δ 
σιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ 
τίνι 
ς / 3 ὁμοιώσω αὐτήν ; 

19 ὁμοία ἐστιν κόκκῳ 
΄ ἀἁ Ν η 

σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ἄνθρωπος  ἔβαλεν 
ες κῆπον ἔαυ- 
τοῦ, 

Ν καὶ 
ἠὔξησεν 

Χο καὶ ἐγένετο 

εἷς δένδρον, καὶ 

τὰ πε- 
Ν Γω - ο 

τεινὰ τοῦ οΌρανοῦ 
κατασκήνωσεν ἐν 

τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.] 

6149] 

[6 χ]Ἡ, 90, 21.] [20 Καὶ πάλιν 
ο εἶπεν" 

βασιλείαν 
ὁμοία ἐστὶν 

/ « / Ν 

τίν ὁμοιώσω τὴν 
τοῦ θεοῦ ; 

ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα 
γυνὴ ἔκρυψεν εἴς ἀλεύρου 
σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη 
ὅλον.] 



65 82-45.] ΜΑΤΤ. ΧΙΠΙ, [Μπλακ τν.] ΠΚΕ ντ] 

δ 80. Πιο Οἰιίοτι ο «εδιιδ ἵπ, αἀάτεδείπῃ ἴ]ιο Ῥεορίο. 

Θ4, Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν. δ Ἰησοῦς ἐν παρα- | [966 νγ. 99, - 
βολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ . χωρὶς παραβολῆς ὃ45 ἐπ/γα.] 

86 οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς, ὅπως πληρωθῆ τὸ - -- 

ρὴθὲν διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαῖου λέγοντος" 
ἀγοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόµα µου, ἐρεύ- 
ἔομαι κεκρυμµµένα ἄπο καταβολῆς, 

6 85. Παροβύΐον, ο ἐλο ῬαγαὈίε οἳ ἔ]ιε Ταγεν απιά {]ιο Ἰ7]νοαί, 

86 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἲς τὴν οἰκαν.ι [56ρ δ4ὺ -- 
καϊπροσῆλθον αὐτῷ οὗ μαθηταὶ αὐτοῦλέγον- ὑπ γα.] 
τες’ φράσον ἡ ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζα- 

87 γίων τοῦ ἀγροῦ. ὁ ὲ ἀποκριθεὶς͵ εἴπεν' --- -- 
ο ὃ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὃ υἷὸς τοῦ 
ὃ5 ἀγθρώπου, ὁ ὁ δὲ ἆ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος" τὸ δὲ - -- 

καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἶσι οἳ υἱοὶ τῆς βασι- 
99 λείας" τὰ δὲ ξιξάνιά εἶσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, -- --- 

ὁ δὲ ἐχθρὸς ὅ σπείρας αὐτά ἔστιν ὁ ὅ διάβολος: 
ὃ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἳ δὲ 

40 θερισταὶ ἄγγελοί εἶσιν. ὥσπερ οὖν συλλέ- -- - 
:.Ύεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως 

4] ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἀποστελεῖ --- --- 
ὁ υἷὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ 
συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 
τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 

42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἷς τὴν κάμινόν τοῦ --- -- 
πυρός. ἐκεῖ ἔσται͵ ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς | ̓ 

48 των ὀδόντων. τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν --- -- 
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. - 
ς 3 

ὃ ἔχων ὥτα ἀκουέτω. 

6 δ4, Ραναδίε οἱ ιο Ηιάᾷρη Τγεαδωτο, 

44, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησ- --- --- 
αυρῷ κεκρυμµένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν 
ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ 
ὑράγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἆγορ- 
άζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνογ, 

8 96. Ῥαναῦίε οἳ ἴιε Ῥεατί οἱ αγεαὶ Βνέσο. 

46 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὗρανῶν -- - 
ἀνθρώρῳ ἐ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρί- ι 

46 τας' εὑρὼν δὲ ένα πολύτιμον μαργαρύτην --- - 
ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ 
ἠγόρασεν αὗτόγ. 
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ϱ8 86, δ7.] ΜΑΤΤ. ΧΠΙ. ΜΑΛΗΚ ΙΥ. ΗΌΟΚΣΕ ΤΠΙ, 

47 

48 

49 

60 

51 
ὔδ 

[94, Ταῦτα πάντα 

56 

[18 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 

[29 καὶ ἐμβάντι αὐτῷ 

τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων 

π άντ ας λέγουσ ιν αὐτῷ' ναυ. ι] 

8 86. Ραναῦίε ο ἐ]να Ώγαω-Ν εἰ. 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἧ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
σ αγήνῃ βληθείσῃ εἷς τὴν. θάλασσαν καὶ ἐκ 
παντὸς γένους συναγαγούσῃ ἣν τε ἐπλη-, 

ρώθη ἀναβιβάσαντες ἐ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ 
καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ 
δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. οὕτως ἔσται ἐν τῇ 
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύσονται οἳ 
ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ 
μέσου, τῶν δικαίων, καὶ ὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἲς 
τὴν κάµιγον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται ὅ κλαυθ- 
μὸς καὶ ὅ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. συνήκατε 
ταῦτα πάντα; λέγουσι αὐτῷ: ναί. ὅὃ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς' διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς µα- 
θητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός 
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει 
ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 

[ῷ/. νν. 584, 96.] 

ἐλάλησεν ὃ Ἰησοῦς 
. ο) ο) 3 

ἐν παραβολαϊῖς τοῖς ὄχλοις, 

καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν | 948 
ἐλάλει αὐτοῖς, . . . . 
Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἡλ- 
θεν εἲς τὴν οἰκίαν. καὶ 

2 λα... ς κ προσῆλθον αὐτῷ οἳ μαθηταὶ 
αὐτοῦ λέγοντες' φράσον ἡμῖν 

948 

Α” 3 Α 5 Ν 3 4 

τοῦ ἀγροῦ. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν κ. τιλ., 

ια, νοξ. 61. συνήκατε ταῦτα 
πάντα. 

ὃὸ Καὶ τοιαύταις παραβολαϊς 
πολλαῖς ἐλάλει 

καθὼς ἠδύναντο ἆ ἀκούειν' 
χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ 

ἐλάλει αὐτοῖς, 

κατ ἰδίαν δὲ 

αὐτοῖς τὸν λόγον, 

ο. 98 / ο) 
τοις ἰδίοις μαθηταῖς 

ἐπέλνεν 

6 87. «Τεδιδ αἰώῆῖν α Βίουπυ οπι ἔνε Ἱιαις. [- 5 45. 

[ς νο, 16.] ὀψίας γενομένης" 

πολλοὺς ὄχλους περὶ 
αὐτὸν ἐκέλευσεν ἁπ- 
ελθεῖν εἷς τὸ πέραν.] 

[ν, 25-51. ] 

εἷς τὸ ὁ πλοῖον, ἡκολού: 
θησαν αὐτῷ οἱ µαθη- 
ταὶ αὐτοῦ. 

Τ8 

96 Καὶ λέγει αὐτοῖς 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα 

22 Ἐγγένετο δὲ 
ἐν μιῷ τῶν ἡμερῶν 

καὶ αὑτὸς ἐνέβη 
εξ πλοῖον 
καὶ οἱ  µαθη- 
ταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν 



[πλητ. ΧΠΠΤ.] - ΜΛΑΗΙ ΤΥ. Οκ γη, [8 57, 

24, 

26 

26 

Υ1Η. 181] 

καὶ ἰδοὺ 
/ 

μεγας 
ἐγένετο ἐν 

/ 

τῇ θαλάσσῃ, 

σεισμὸς 

ΔΝ 

ὥστε τὸ πλοῖον καλ- 
/ 5 8 

ύπτεσθαι ὑπὸ τῶν 
κυμάτων 

Ν 

αὐτὸς δὲ 

ἐκάθευδεν: 
καὶ προσελθόντες 
ἤγειραν αὐτὸν, 
λέγοντες κύριε, 

σῶσον 
ἀπολλύμεθα, καὶ 

λέγειαὐτοῖς: τίδειλοί 
ἐστε, ὀλιγόπιστοι; 
τότε ἐγερθεὶς ἐπετί- 

ο Ε µήσεν τοῖς ἀνέμοις 
καὶ τῇ θαλάσσῃ, 

[6/. αν. 59.] 
καὶ ἐγένετο 

γαλήνη µεγάλη. 

οἳ δε 
ἄνθρωποι 

ἐθαύμασαν λέ- 
Ύοντες' 

/ ποταπός 
Φ 9 

ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ 
οἱ ἄνεμοι 

καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ 
ὑπακούουσιν ;] 

87 

98 

99 

40 

41 

διέλθω- 
μεν εἷς τὸ πέραν. 

Χο. / Ν καὶ ἀφέντες τὸν 
ὄχλον παραλαμβάν- 
ουσιν αὐτὸν ὡς ἣν ἐν 
τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα 
ν οἳ » δὲ πλοῖα σαν µετ' 

αὐτοῦ. 

καὶ γίνεται 
λαϊλαψ. μεγάλη 
2 

ἀγέμου, 
καὶ 

Ν ΄ 3 / τὰ κύματα ἐπέ- 
βαλλεν εἰς τὸπλοῖον, 
ὥστε 

γεμίζεσθαι 
Ν Α ' 

το πλοῖον. 

9 Ελα Ε] α καὶ ἣν αὐτὸς ἐν τῇ 
πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσ- 
κεφάλαιον καθεύδων: 
καὶ 
3 / δ Αλ Ν ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ 
λέγουσιν αὐτῷ: διδ- 
4 κ 3 / 

άσκαλε οὗ µέλει σοι 
4 3 ο. / Ν 

ὅτι ἀπολλύμεθα; καὶ 

ὃ να] / ιεγερθεὶς ἐπετί- 
µησεν τῷ ἀνέμῳ 

ΝΑ σ. / καὶ εἶπεν τῇθαλάσσῃ 

σιώπα, πεφίμωσο. 
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνε- 
µος, καὶ ἐγένετο 
αλή {λ. γαλήνη µεγάλη. 

έλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
τί  δειλοί 

9 Α 3 οὕτως; πῶς οὐκ 
ἔχετε πίστιν; καὶ 

ἐφοβήθησαν φόβον. 
/ Νο 

μέγαν, καὶ έλε- 
Ύον πρὸς ἀλλή- 
λους τίς ἄρα 

ϱ 3 4 λ 

οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ 
ὃ ἄνεμος 

Χο ς / 5 

καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ 
ὑπακούει; 

Τ4 

ἐστε: 

25 

24 

26 

πρὸς αὐτούς' διέλθω- 
μεν εἲς τὸ πέραν τῆς 
λίμνης" 

καὶ ἀνήχθησαν. πλε- 
/ Ν 9. 3 3 / όντων δἐαὐτῶν ἀφύπ- 
γωσεν' καὶ κατέβη. 
λαϊλαψ 
ἀγέμου εἷς 

λ / Ν 
τὴν λίµνην, καὶ συνε- 
πληροῦντο 

κ. “. 

καὶ ἐκινδύνευογ. 

προσελθόντες δὲ 
διήγειραν αὐτὸν 
λέγοντες ἐπιστάτα 
ἐπιστάτα 

ἀπολλύμεθα, 

ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετί- 
µησεν τῷ ἀνέμῳ 

λ ο / καὶ τῷ κλύδωνι 
τοῦ ὕδατος' 
[ᾳ) 1π. 96.1 

καὶ 

γαλήνη. 
3 κ 3 Α 
ειπεν δὲ αυτοις’ 

9 4 

ἐγένέτο 

[ο ποῦ 
ε ο δ Αα ἡ πίστις ὑμῶν; 

/ Φοβηθέντες δὲ 
[ ἐθαύμασαν, λέ- 

Ν 3 / 

Ύοντες πρὸς ἀλλή- 
/. λου τί ἄρα 

Αα Ε] 4 Ν οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ 
τοῖς ἀγέμοις ἐπιτάσ- 

4 
σει και τῷ ὕδατι, και 

/ 
ὑπακούουσιν αὐτῷ; 



8 68.1. [ΜΑΤΤ. Χι.] ΡΌΟΕΕ ΥΠ, 

ξ 86. Οιγε οἱ α Ἠεπιοπίαο αἱ ἄαάωα. 

[0ἱ, νι, 98--94.] 
[26 ζαἳ ἐλθόντος αὐτοῦ 

3 Ν 4 
εἰ το περα 

εἲς τὴν 
χώραν τῶν Ταδα- 
ρηνῶν, 

ὑπήν- 
τησαν αὐτῷ δύο 

ή 9 
δαιμονιζόµενοι ἐκ 
τῶν μνημείων 

ἐξερχόμενοι, 
χαλιποὶ λίαν, 

3 ’ ὥστε μὴ ἰσχύειν 
Ν ο) ν τινὰ παρελθεῖν διὰ 

ω. ες ”. / 

τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 

ο) Ν 
και ἰδοὺ 

ἔκραξαν 

/ / 

λέγοντες' τί 
ε Α Ν / 

ἡμῖν καὶ σοί,. 
εν [ο Γιο 

υἱὲ τοῦ θεοῦ : 

ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 

στ, 

1 Καὶ ἦλθον 
εἲς τὸ πέραν τῆς 
θαλάσσης εἲς τὴν 
χώραν τῶν Τερα- 
σηνῶν, 

καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ 
ἐκ τοῦ 

πλοίου εὐθὺς ὑπήν- 
τησεν αὐτῷ | 

ἐκ 
[ο κ 3 τῶν μνημείων ἄνθρω- 

πος ἐν 
’ Εν) / 

πγευµατι ἀκαθάρτῳ, 

Δ 
ὃς 

Ν / ν 
τὴν κατοίκησεν εἶχεν 

ἐν τοῖς µνήµα- 
Ν Φον 5ς /΄ 

σιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει 
ελ / ΕΙ ΔΝ 9ο / 

οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο 
3 ο κ Ν αὗτον δῆσαι, διὰ τὸ 
3 / / 

αὐτὸν πολλάκις πέ- 
δαις καὶ ἁλύσεσιν 

, 9 
δεδέσθαι, καὶ διεσ- 

4 ς 3 3 ων 

πασ θαι υπ αντου 

Ν ελ Ν Ν 

τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς 
΄ ο) πέδας συντετρῖφθαι, 

καὶ οὖδεις ἴσχυεν 
αὐτὸν 

δαµάσαι, 
Ν ΔΝ ΔΝ 

καὶ διαπαντὸς νυκτὸς 
Ν / . 

καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς 
/ Ν ΑΔ 

µνήµασιν καὶ ἐν τοῖς 
3 5 { Δ 

ὄρεσιν ἣν κράζων καὶ 
”. 

κατακόπτων ἑαυτὸν 
4 

λίθοι. καὶ ἰδὼν 
Ν 3 ω ΔΝ 

τον 1ησοῦν ἀπὸ µακ- 
4ϐ ἔδ Δ 

ῥόθεν ἔδραμεν καὶ 
/ 

προσεκύνησεν αὐτῷ 
ν , . καὶ κράξας φωνῇ 

ό / 

µεγάλη λέγε" τί 
Ν 

ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ 
εν α « ον) 

υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ 
[4 / ᾿ 

ὑψίστου ; 

Τδ 

[ῷ: 5 46.] 

260 

2/ 

28 

Ἰζαὶ κατέπλευσαν 

εἲ τὴν 
χώραν τῶν Τεργε- 

Λλ ςά 9 / 

σηνῶν, ἥτις ἀντίπερα 
τῆς Ῥαλιλαίας. 
ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ 
ἐπὶ τὴν γῆν 

5 / 

ὑπήν- 
τήσεν ἀνήρ τις 

ἐκ 
ΑΦ / 

τῆς πόλεως 
ἔχων 

δαιμόνια, καὶ 
4. ε 5 3 

χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνε- Ν 
δύσατο ἵμάτιον, καὶ 
ἐν οἶκιᾳ οὐκ ἔμενεν 
3 .) α / ἀλλ. ἐν τοῖς µνήµα- 
σιν, 

ἰδὼν δὲ 
νΝ.. 2 ο) 

τον Τησοῦν 
3 / ἀνακράξας 

προσέπεσε αὐτῷ 
καὶ φωνῇ 

ἄλῃ εἲ ί µεγάλη εἶπεν τί 
ἐμοὶ καὶ σοί, Ἴήσου 

2. . ὧ α υἱὲξ τοῦ θεοῦ τοῦ 
ερ 
ὑψίστου ; 
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50 

51 

92 

βασανίσαι ἡμᾶς ; 

ΑΔ Ν Ν 5 5 9 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὖ- 
τῶν ἀγέλη χοίρων 
πολλῶν βοσκοµένη. 

οἳ δὲ 
δ / / αίµονες παρεκάλουν 
αὐτὸν λέγοντες' εἰ 
ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 
ἀπόστειλον ἡμᾶς ες 
τὴν ἀγέλην τῶν 
χοίρων. 

καὶ 
3 ε] ο ε Α΄, 
ειπεν αντοις'υπαγετε. 

οἳ δὲ ἐξελθόντες 

ἀπῆλθον εἷς τοὺς χοί- 
ρους: καὶ ἰδοὺ ὥρμη- 
σεν πᾶσα ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἷς 
τὴν θάλασσαν 

Ν 3. / 
και απε- 

10 

11 

19. 

3 /. Ν / / 

ὀρκίζω σετὸνθεόνµή 
µε βασανίσῃς. 

3 ὄλ. ν 8 ἔλεγε γὰρ αὑτῷ' 

ἔξελθε τὸ 
Αα Ν δ / πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

Νο. καὶ ἐπη- 
/ 3 / ρώτα αὐτόν" 

τί 
3 / ὄνομά σοι; 
λέγει αὐτῷ; λεγιὼν 
ὄνομά µοι, ὅτι 

πολλοί ἐσμεν. 
καὶ παρεκά- 

λει αὐτὸν πολλὰ 
ἵνα µή αὐτὰ 
5 ΄ ο ο 

ἀποστείλῃ ἔξω τῆς 
χώρας. 
ο) Ν 3 ο ΔΝ ἣν δὲ ἐκε πρὸς 

α 3}  / / 

τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων 
µεγάλη βοσκοµένη. 

καὶ 
/ παρεκάλεσαν 

3 ΔΑ /. 

αὐτὸν λέγοντες" 

3 

εις 

τοὺς 

/ ε Φ 

πέμψον ἡμᾶς 

/ ϱ/ χοίρους, ἵνα 
εἰς αὐτοὺς 

3 / Δ 
εἰσέλθωμεν. καὶ 
μα 5 ο) 
ἐπέτρεψεν αὐτοις. 

καὶ ἐξελθόντα τὰ 
πνεύματα τὰ ἀκάθαρ- 
τα 
τα. 3 Δ / εἰσῆλθον εἲς τοὺς χοί- 

ρους, καὶ ὤὥρμη- 
/ σεν ἡ αγέλη 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς 
τὴν θαλασσαν, ὥς 

Ν / 
δισχιλιοι, καὶ ἐπνί- 

Τ6 

99 

50 

81 

9ὀ 

98 

:. δέοµαί σου μή 
µε βασανίσῃς. 
παρήγγελλεν ᾿ γὰρ. τῷ 
πνεύµατι τῷ ἆκα- 
θάρτῳ ἐξελθεῖν 

3 ο / ἄπο τοῦ ἀνθρώπου. 
ω Ν [ά 

πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
/ 3 / συνηρπάκει αὐτόν, 

Νο. / ς ΄ καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύ- 
σεσιν καὶ πέδαις Φυ- 
λασσόµενος, καὶ 
διαρήσσων τὰ δεσμὰ 
ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
δαιµονγίου εἰς τὰς 
ἐρήμους. ἐπη- 

΄ ΔΝ δ λ 5 ρώτήσεν δὲ αὐτὸν ὁ 
5 Α / 

Ἰησοῦς λέγων. τί 
σοι ὄγομά ἐστιν; ὃ 
δὲ εἶπεν λεγιών, 

μό ». 
ὅτι εἰσῆλθεν 

/ Ν 3 

δαιμόνια πολλὰ εἲς 
αὐτὸν. καὶ παρεκά-΄ 
λουν αὗτὸν 
ά να) / 5 Αα 

ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 
εἰς τὴν 

ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 
ἦν δὲ 

24 / 
ἀγέλη χοίρων 

ἱκανῶν βοσκοµένων 
3 ο. 3 λ ἐν τῷ ρε, καὶ 

παρεκάλεσαν 
αὐτὸν 

ο 3 / 
ἱνα ἐπιτρέψη 

3 Α 3 3 / 

αὗτοις εἰς ἐκείνους 
ευ] ο) ΔΝ 

εἰσελθεῖν. καὶ 
9 / ε] 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς' 

ἐξελθοντα δὲ τὰ 
δαιμόνια 
3 λ 9) ἀ / ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου 
3 ρα 3 Ν ΔΝ εἰσῆλθον εἰςτοὺς χοὶ» 

ρους, καὶ ὤρμη- 

σεν ἡ ἀγέλη 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἲς 
τὴν λίµνην 

ιο / 
καν απεπγι- 



19 

ν ο 3 δαιμονσθεὶς ἵνα µετ 
αὐτοῦ ᾖ. καὶ οὖκ 
ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ 

/ Α 

λέγει αὐτῷ; ὑπαγεεἲς 
τὸν οἶκόν σου προς 

Ν Ν τοὺς σοὺς, καὶ ἀπάγ- 
3 ων μὰ ς 

γειλον αὐτοῖς ὅσα ὃ 
κύριός σοι πεποίήκεν 

ὃν) / / 

καὶ ἠλέησέν σε. 
ια 

99 
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θανον ἐν τοῖς ὕδασιν. γοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. . 
98 οἳ δὲ βόσκοντες 14, καὶ οἳ βόσκοντες αὖ- | 84: ἰδόντες δὲ οἱ βόσκον- 

ἔφυγον καὶ τοὺς ἔφυγον τες τὺ γεγονὸς ἔφυγον 
ἁπελθόντες εἰς τὴν 

/ 3 / 3 / 3 3 / 3 πόλιν ἀπήγγειλαν ἀπήγγειλαν εἷς ἀπήγγειλαν εἷς 
τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς τὴν πόλιν καὶ εἰςτοὺς 

πάντα καὶ τὰ ἀγρούς" ἀγρούς. 
ο) / Ν ε] τῶν δαιμονιζοµένων. καὶ | 96 ἐξ- 

ἦλθον ἰδεῖν τέ ἐστια ἦλθον δὲ ἰδεῖν 
θά, καὶ ἱδοὺ | 1 τὸ γεγονός. καὶ τὸ γεγονός, καὶ 

πᾶσα Ὦἡ πόλις 
ἐξῆλθεν εἲς ἔρχονται πρὸς ἦλθον πρὸς 
ὑπάντησι τοῦ Ἰησοῦ, τὸν Ἰησοῦν, τὸν Ἰησοῦν, 

καὶ Θεωροῦσιν τὸν καὶ εὗρον 
/ / ' / δαιμονιζόμενον καθή- καθή- 

μενον µενον τὸν ἄνθρωπον, 
ἀφ οὗ τὰ δαιµονια 

ε / 3ύ ε ΄ ἱματισμένον! | ἐξῆλθεν ἱματισμένον 
καὶ σωφρονοῦντα, καὶ  σωφρονοῦντα 
τὸν ἐσχηκότα τὸν 
λεγιῶνα, παρὰ τοὺς 

καὶ πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 
16 ἐφοβήθήσαν. καὶ ἐφοβήθησαν. 

ιηγήσαντο αὐτοῖς | 96 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες πῶς ἐγέν- οἱ ἰδόντες πῶς έσώθη 

Αα / ς / 

ετοτῷ δαιμονιζομένῳ, ὅ δαιµονισθείς. 
καὶ περὶ τῶν χοίρων. 

Χσορ ἃ ΔΝ Ν ή Ν 

καὶ ἰδόντες αὐτὸν 17 καὶ ἤρέαντο | 97 καὺ 
παρεκάλεσαν παρακαλεῖν αὐτὸν ἠρώτησαν αὐτὸν 

ἅπαν τὸ πλῆθος 
τῆς περιχώρου τῶν 

ὅπως | ́ ἀπελ- Τεργεσηνῶν ἄπελ- 
µεταβῇ ἀπὸ τῶν θεῖν ἀπὸ τῶν θειν ἀπ᾿ αὐτῶν, 
ες ὃ ἓς 3 Αα μῤ Γά ΄ 

ὁρίων αὐτῶν.] ὃρίων αὐτῶν. ὅτι φόβῳ µεγάλῳ 
[ῷ. {κ. 15] συνείχοντο" 

[195 Καὶ ἐμβὰς 18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐ- αὐτὸς δὲ ἐμβὰς 
ες  πλοῖον διε- τοῦ εἷς τὸ πλοῖον εξ µπλοῖον ὑπέ- 

πέρασεν,] στρεψεν. 
παρεκάλει αὐτὸν ὁ | 88 ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὃ ἀνὴρ 

ἀφ' οὗ ' ἐξεληλύθει 
τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν 
αὐτῷ" 
5. Νο δν 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν 

λέγων’ ὑπόστρεφε εἰς 
τὸν οἶκόν σου, 

καὶ διη- 
α ή γοῦ ὅσα 

σοι ἐποίησεν 
ς / 

ο θεός. .-. 
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20 καὶ ἀπῆλθεν, καὶ καὶ ἀπῆλθεν, 
ἤρξατο 

καθ  ὅλην τὴν 
κηρύσσειν ἐν πόλιν κηρύσσων 

τῇ Δεκαπόλει ὅσα όσα 
ἐποίησεν αὐτῳ ὃ ἐποίησεν αὐτῷ ὃ 
Ἰησοῦς, καὶ πάντες Ἰησοῦς. 
ἐθαύμαζον, 

5 89. εδ γαΐδορ ἴ]νο ἐυοῖυο-/οατ-οἷά «Γαιρ]νέο οἱ ιζαὔ τις, απιά Ίισα]ε ἐἶνε 
Ἰγοπιαπι υλῖν απι ἑδειιό ]οΥ ὑωεῖυε Ίαν». [. 8 ὔ0.1 

[6 ἱκ. 15] 
[1 Καὶ ἐμβὰς 

, : 
εεἰς πλοῖον 

διεπέρασεν,] 

τα, ἐκ. 18-56.] 
[18 Ταῦτα αὐτοῦ λα- 

19 

λοῦντος αὗτοῖς 
(Βαυίῦος απἆ Ῥλατὶ- 
προς, ὁ 60.) 
ἰδοὺ ἄρχων εἰσελθὼν 

δ προσεκύνει αὐτῷ, 

λέγων’ ἡ θυγά- 

τηρ µου 

ἄρτι ἐτελεύτησεν, 
ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες 
τὴν χεῖρά σου ἐπ 
αὐτήν, καὶ 

/ ο) ΔΝ ζήσεται. καὶ ἐγερθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς ἧκο- 
λούθει αὐτῷ 

21 

22 

28 

24 

Καὶ 

διαπεράσαντος τοῦ 
5 -- - ο 

Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοιῷ 
Ν / . 

εἷς τὸ πέραν πάλιν, 
/ 

συνήχθη 
3 Δ 9 3 

ὄχλος πολὺς ἐπ 
3 / 

αὐτόν, 
ΝΑ καὶ ἣν 

Ν Ν / 
παρὰ τὴν θάλασσαν. 

. 

καὶ 
ἔρχεται εἲς 

τῶν 

ἄρχισυ- 
ναγώγων,  ὀνόματι 
Ἰάειρος, καὶ 
30 3” 3 / 

ἰδὼν αὐτὸν πίπτει 
πρὸς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, καὶ παρακα- 
λει αὐτὸν πολλά, 

λέγων ὅτι τὸ θυγά- 
τριόν µου 

[νου. 42.] 
ἐσχάτως ἔχει 

ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς 
τὰς χεῖρας 

3ο. 3Ἡ [ων Δ αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ: 
/ τας 

ζήσῃ. καὶ ἀπῆλθεν 
μετ αὐτοῦ καὶ ἦκο- 
λούθει αὐτῷ ὄχλυς 

ως 

πολύς, καὶ συνέ- 

Τ8 

40 

41 

42 

:'Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
ὑποστρέφειν ι 

τὸν 
Ἰησοῦν, 

ἀπεδέξατο αὗτον ὁ 
ὄχλος σαν γὰρ 
πάντες προσδοκῶν- 
τες αὐτόν. 

Ν 

καὶ 
Δι. , 

ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ 

ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ 
αὐτὸς ἄρχων τῆς συ- 
ναγωγῆς 

ὑπῆρχεν' καὶ 
πεσὼν 

ΔΝ ΔΝ / 

παρὰ τοὺς πόδας 
3 ρ 

Ἰησοῦ, παρεκά- 
3 ΔΑ 3 Α 

λει αὐτὸν εἰσελθεῖν 
9 { - » ΔΑ 

εἷς τόν οἶκον αὐτοῦ 
ὅτι θυγά- 

τηρ µμονογενὴς ἦν 
3 ας 3. / αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, 
ΔΝ { 

καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. 

ἐν δὲ τῷ Όπά- 

ειν αὐτὸν 
ε 5” 

οἱ ὄχλοι 
/ 

συνέ- 
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καὶ οἱ µα- 

20 θηταὶ αὐτοῦ. καὶ 

ἰδοὸ γυνὴ αἷμορ- 
ροοῦσα 
δώδεκα ἔτη 

προσελθοῦσα 

3 ή 

ὄπισθεν ἤψατο 
/' 

τοῦ κρασπέδου τοῦ 

21 ἱματίου αὐτοῦ. ἔλε- 
Ύεν γὰρ ἐν ἕαυτῇ" 
ἐὰν μόνον ἄψωμαι 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, 

/ 

σωθήσομαι. 

22 ὁ δὲ 
Ν 

στραφεὶς -- 

ἎΝ καὶ 

θλιβον αὐτόν. 
2ὔ καὶ 

Ν ον 3. γυνὴ οὖσα ἐν 
ῥύσει αἵματος 
δώδεκα έτη, 
καὶ πολλὰ παθοῦσα 
ς κ .. ε - 

ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, 
καὶ  δαπανήσασα 
τὰ παῤ ἑαυτῆςπάντα, 

26 

καὶ μηδὲν ὠφελη- 
θεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον 

3 Ν ο) 3 ω 
εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 
ἀκούσασα τὰ περὶ 

- 3 [ο 3 [ὰ 

τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα 
3 α ἐν τῷ ὄχ- 

λῳ. ὄπισθεν Ίψαιι ᾧ. οπισύεν ήψατο 
τοῦ 
« / 9 η) .ι ἱματίου αὐτοῦ. ἕλε- 
γεν γὰρ ὅτι 
3 «4 Ἀ 
ἐὰν ἄψωμαι κἂν 
τῶν ἱματίων αὐτοῦ, 
σωθήσοµαι. και 

ε Ν 9 / εὐθὺς ἐξηράνθη 
ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος 
αὐτῆς. καὶ ἔγνω τῷ 
σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ 
τῆς µάστιγος. καὶ 
3/λ ε 3» ΔΝ 3 

εὐθὺς ὁ Ἰησοὺς ἐπι- 
:γνοὺς ἐν ἕαυτῷ τὴν 

3 3 1 ΄ 

ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
εξελθοῦσαν, ἔπι- 

κ. 3. ο 
στραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ 
ἔλεγεν' τίς 

4 µου ἠψατο 
τῶν ἱματίων ; 

91 καὶ 
ε, τ... 
ἔλεγον αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" 

βλέπεις τὸν 
ὄχλον συνθλίβοντά 
σε, 

2 

28 

29 

90 

καὶ 
λέγεις' τίς µου 
ἤψατο; 

[νοι. 90.] 

89 καὶ περιεβλέπετο 
το 

45 

441 

46 

46 

πνιγον αὐτόν 
Ν καὶ 

λ Δ 3 γυνὴ οὖσα ἐν 
ῥύσει αἵματος ἀπὸ 
3. / ο 

ἐτῶν δώδεκα, ἥτις 

ἰατροῖς 
προσαναλώσασα 

μι λ / 
ὅλον τὸν βίον 
3 3. 3 3 οὐκἴσχυσεν ἀπ᾿ οὖδε- 

γὸς θεραπευθῆναι 

προσελθοῦσα 

” ο 
ὄπισθεν ἤψατο 

/ 2 

τοῦ κρασπέδου τοῦ 
/ 

ἱματίου αὐτοῦ, . 

καὶ 
παραχρῆ]μα  ἔστη 
ᾗ ρύσις τοῦ αἵματος 
αὐτῆς. 

[νου. 46.1 

καὶ 
9 ς 2 η) / 
εἶπεν ὁ Ιησοῦς' τίς 
ς ς / / ὃ ἀψάμενίός µου; 

ἄρνου- 
΄ Ν / 

µένων δὲ πάντων 
3 ς / ᾿ 

εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ 
οἳ σὺν αὐτῷ: 

/ ἐπιστάτα, οἱ 
3 / ια 

ὄχλοι συνέχουσίν 

σε, καὶ ἀποθλίβου- 
σι. ὁ δε Ἰησοῦς 
Φ 4 / 
εἶπεν' ἠψατὸ µου 

τίς ἐγὼ γὰρ 
3] δύ 3 
ἔγνων δύναμιν ἐξελη- 
λυθυῖαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. 
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ἰδὼν αὐτὴν 

εἶπεν" θάρσει, 
θύγατερ, ἡ πίστις 
σου σέσωκέν σε. 

καὶ ἐσώθη ἢ γυν] ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνής. 

28 καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς 
9 Ν ο 1 

εἰς την οικιαν του 

98 

941 

96 

96 

97 

ἴδειν τὴν τοῦτο ποιή- 
σασαν. 

ε ὃ ν ἡ ὃε γυνὴ 

φοβηθεῖσα καὶ τρέ- 
µουσα, κεἰἶδυα ὃ 

/ ε 3 γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν 
καὶ προσέπεσεν 
αὐτῷ 

καὶ 
8 εἶπεν 

Φ Ν 

αὔτῳ πᾶσαν τὴν 
/ µ 

ἀλήθειαν. 
ς ον 8 δν ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ: 

΄ 

θύγατερ, ἡ πίστις 
/ σου σέσωκέν σε 

ο. 9 5. 
Όπαγε εἰ» εἰρηνην» 

ν ς Ν 5 ΔΝ καὶ ἴσθι ὑγιῆς ἀπὸ 
τῆς µάστιγός σου. 
υ 5 α Αα 
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχονται ἀπὸ τοῦ 
ἀρχισυναγώγου λέγ- 
οντες ὅτι ἡ θυγάτηρ 
σου ἀπέθανεν, τί ἔτι 
σκύλλεις τὸν διδάσ- 

ς μ., 

καλον; ὃ δὲ Ἰησοῦς 
παρακούσας τὸν 
λόγον λαλούμενον 
λέγει τῷ ἀρχισυνα- 

/ . Ν μ.Ἡ 

γώγῳ' , μὴ φοβοῦ 
/ / 

μµογον πιστευε. 

Ν 3 3 

καὶ οκ ἀφῆκεν 
οὐδένα μετ 

αὐτῷ σῳνακολου- 

θῆσαι εἰ μὴ τὸν 
Π]έτρον 

καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ 
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 
2τ/ 
Ἰάκωβου. 

[νεν. 40.] 
καὶ ἔρχονται 

εἲς τὸν οἶκον τοῦ 

80 

47 

υς 

19 

50 

51 

3 Α Νε Ν ο 

ἰδοῦσα δὲ ἤ γυνὴ ὃτι 
ε ” 

οὐκ έλαθεν, 
/ 

τρέ- 
μουσα 

νὰ ἦλθεν 
καὶ προσπεσοῦσα 

5 3 κ 3 / 

αὐτῷ δι ἣν αἴτίαν 
νά " 3 ο) Ελ / 
Ίψατο αὐτοῦ ἀπήγ- 
Ύγειλεν ἐνώπιον παν- 
τὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς 
ἰάθη παραχρῆμα. 

ς ν . ας 
ο δὲ εἴπεν αυτη) 

ῤ ς / 

θύγατερ, ἡ πίστις 
σου σἐσωκέν σε' 
πορεύου εἷς εἰρήνην. 

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ 
ἀρχισυναγώγου λέγ- 
ων ὅτι τέθνηκεν ἡ 
θυγάτηρ σου, µηκέτι 
σκύλλε τὸν διδάσ- 
καλον. ὁ δὲ Τησοῦς 
ἀκούσας 

3 4, ἀπεκρίθη 
αὐτῷ' μὴ φοβοῦ" 

΄ / µόνον πίστευσον, 
Ν / 3 καὶ σωθήσεται. ἐλ- 

ν κο» Ν 3 / θὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 
οκ ἀφῆκεν 

9 Ν εἰσελθεῖν τινὰ 
σὺν αὐτῷ 

εἰ μὴ 
Ἠέτρον καὶ Ἰωάννην 

στο καὶ Ἰάκωβον 

καὶ τὸν πα- 
/ Γρ Ν Ν τέρα τῆς παιδὸς καὶ 

τὴν μητέρα, 
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ἄρχοντος ἀρχιόυναγώγωυ, 
καὶ ἰδὼν καὶ τὸν] καὶ θεωρεῖ 
ὄχλον θορυβούμενον 

ἔλεγεν' 

24 ἀγαχωρεῖτε" 
5 Ν 3 “0 Ν οὗ γὰρ. ἀπέθανεν τὸ 

κοράσιογ. 
ἀλλὰ καθεύδει. 
κατεγέλων 

Δ 
και 

οὅ ὅτε δὲ 
ὁ ὄχλος, 

εἰσελθὼν 

3 μό 

ἐκρά- 
Α Ν 3 

τησεν της χειροςαυ- 

τῆς, 

θη τὸ κοράσιον. 

26 καὶ Εξῆλθεν ἡ φήμη 
αὕτη εἷς ὅλην τὴν |. 
γῆν ἐκείνην.] 

αὐτοῦ. 

ἐξεβλήθη |΄ 

ἠγέρ-] 

99 

40 

41 

42 

48 

θόρυβον 
Ν / 

καὶ κλαίοντας 
ἀλαλάζοντας πολλά, 
καὶ εἰσελθὼν λέγει 
αὐτοῖ' τί θορυ- 

) Ν / 

βεῖσθε καὶ κλαίετε; 

τὸ 
παιδίον οὐκ ἀπέθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. καὶ 
κατεγέλων 

αὐτὸς δε ἐκβαλὼν 
/. / πάντας παραλαμβά- 

γει τὸν πατέρα τοῦ 
παιδίου καὶ τὴν μητέ- 
ρα. καὶ τοὺς μετ αὐ- 
τοῦ, καὶ εἰσπορεύεται 
ὅπου ἣν τὸ παιδίον. 

καὶ κρα- 
/ ΑΦ Ν 

τήσας τῆς χειρὸς 
Γ / ΄. τοῦ παιδίου λέγει 

δν Α. ΔΝ αὐτῇ' ταλιθὰ 
κούμ., ὅ ἐστιν µεθερ- 
µηνευόµεγον". τὸ 
κοράσιον, σοὶ λέγω, 
” ΔΝ 5 ἔγειρε. καὶ εὐθὺς 

3 ἀγέσ- 
π 

τή τὸ κοράσιον 

8 
Άν 

ΔΝ ΄ 
καὶ περιεπατει’ 

γὰρ ἐτῶν δώδεκα᾽ 
και ἐξέστησαν εὐθὺς 

ἐξστάσει 
µεγάλῃ. καὶ ὃδιε- 
στείλατο αὗτοῖς 
πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
γνοῖ τοῦτο, 
Αν ο μας 

εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ 
φαγεῖν. 

81 

/ 

καί | 

3 

αὐτοῦ.. 

/ 
και 

62 ἔκλαιον δὲ πάντες 
καὶ 

./ 3 / 

ἐκόπτοντο αὐτήν. 
βν ὃ ὃε εἶπεν" 

µη κλαίετε" 

3 3 / 

οὐκ ἀπέθανεν 
685 ἀλλὰ καθεύδει. καὶ 

κατεγέλων αὐτοῦ, 
ο σ 9 / 

εἶδότες ὅτι ἁπέθανεν. 

[ποι. 61,1 

δ4ι αὐτὸς δὲ Κκρα- 
ῄσας τῆς χειρὸς αὖ- 
τῆς ἐφώνησεν λέγων" 

πο) 

παῖς, 
3 / Ν ἐγείρου. καὶ 
Ἂ ολ Ν να 

ἐπεστρεψεν τὸ πγεῦ- 
μ αὐτῆς, καὶ ἀγέσ- 

παρα- 
χρημα, καὶ διταξεν 
αὐὑτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 

ὄδ 

66 [τον. 42.1 
καὶ ἐξέστησαν 
οὗ γονεῖς αὐτῆς" 

ὃ δε παρ- 
αὐτοῖς 

ἀ μηδενὺ 
εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

[ποι. ὅδ. 

ήγγειλεν 
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68 

δ4ι 

56 

66 

67 

ὔδ 

[ᾷ,. κ. 

6 90. «Ζεομο έεασ]νο ὅτι ἔ]νε Βιαβοφμ6 αἱ Ἡοπια. [- 8 δ1.] 

4 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύ- 
τας, µετῆρεν ἐκεῖθεν. καὶ 
9 Ν 9 Ν /' 3 ἐλθὼν εἷς τὴν πατρίδα αὖ- 
τοῦ 

3 /’ 3 Ν 3 -. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συνα- 
γωγῃ αὐτῶν, ὥστε 

9 / 5 Δ / ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καί 
λέγειν πόθεν τούτῳ 

ᾗ σοφία αὕτη; 
καὶ αἱ δυνάμεις : 
[ο 1κ. 29.] 
οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ τοῦ 

τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ µήτηρ 
3 ων / Ν Δ 

αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ 
οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος 

Ν 5 Ν Ν 

καὶ Ἰωσὴφ καὶ 
/ Ν 3 / .. 

Σίμων καὶ Ἰούδας; καὶ 
αἳ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν : 
] / 3 3 - καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὑτῷ' 

ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 
οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 

3 ΔΝ 3 Α πο /' εἰ μὴ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι 

 .) - 9. καὶ ἐν τῇ οἰκία 
Ε] α Ν 3 αὐτοῦ. καὶ οὐκ 

39 / 9 ο κά ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολ- 
λὰς ᾖχ. 58.] 

Πχ. 955,] διὰ τὴν ἄπισ- 

τίαν αὐτῶγ. 

μπι 958] 

σι. 

1 Καὶ 

ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ 
ἔρχεται εἷς τὴν πατρίδα αὖ- 
τοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶὺ αὐτοῦ. καὶ γενο- 
µένου σαββάτου Ίἤρξατο 
διδάσκειν ἐν τῇ συνα- 

. Ν [1 Νο / 

γωγῇ: καὶ οὗ πολλοὶ ἀκούον- 

τες ἐξηπλήσσοντο, 
᾿λέγοντες πόθεν τούτῳ ταῦτα, 

Ν /. ς / ς ζωὴ / καὶτίς ἡ σοφία ἤ δοθεῖσα τού- 
τῳ; καὶ δυνάμεις τοιαῦται 
διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνογ- 
ται; οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ 
τέκτων, ὃ υἷος 

τῆς Μαρίας καὶ 
Δ 9 / ἀδελφὸς Ἰακώβου 

Νὀ ο Ντ. 9 καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ιούδα καὶ 
Σίμωνος; καὶ 
οὐκ εἶσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

ὧδε πρὸς ἡμᾶς ; 
Χο 3 ὃ λέ Ε 3 ο καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ" 
Ν Ελ 4 » ΑΔ ρα 

καὶ ἔλεγεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
οὐκ ἔστιν προφήτής ἄτιμος 

Ν 3 εἶ μὴ ἐν τῇ πατρίδι 
ἑαυτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγεν- 
α Ελ μα) 3 α . εὖσιν αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ οἶκίᾳ 

αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ 
ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, 

/ εἰ μὴ ὀλίγοις ἄρρώστοις ἐπι- 
Ν Ν θεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 

καὶ ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἄπισ- 
τίαν αὐτῶν. καὶ περιῆγεν 

Ν / / / τὰς κώµας κύκλῳ διδάσκων. 
Π. 98.] 

6 91. Το ΜΠβείοη ο) ἴ]ιο Τιωεῖνο, [0] 8 54.] 

7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώ- 
ΙΧ. 

[6 ἵν. 
16-90.] 

Πιν. 16.] 

1 Ῥυνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώ- 
[-15.] ὃεκα καὶ ἤρξατο αὐτοῦς ἆπο- 

στέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου 
αὗτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευµά- 

Φ 3 
των τῶν ἀκαθάρτωγ. 

62 

δεκα 
[α. 1.] ἔδωκεν 

5 ο) ΄ 3 / αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν 
ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ 
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οκ. δ 
ση 

10 

11 

[ῷ,κὶ. 119 

19 

ΧΤΥ. 

1 Ἐν ἐκείνῷ τῳ καιρῷ 
3 . / ἤκουσε Ἡρώδης 
ὁ τετραάρχης 
τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 

2 καὶ 

ο 
του" 

:εἷς μαρτύριον 

καὶ παρήγγειλεν αὗτοῖς ᾿ 
ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν 

3 κ ς / ν 3 εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, μὴ ἄρτον, 
Δ μή 

μὴ πήραν, 
Ν 3 ΔΝ [ή / μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 

ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδά- 
/ λια, καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο 

χιτῶνας. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' 
4 9 μα 4 7 ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἷς οἰκίαν, 
οι / μ 9λ ἐξέλθ ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε 
ἐκεῖθεν. 

νὰ Ἂ / ν΄ καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται 
ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ἡμῶν, 
ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν 
ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὗπο- 
κάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν 

αὐτοῖς. 
καὶ ἐξελθόντες 
3 ϱ Α ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, 
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλ- 
λον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ 

Ν 3 / Ν πολλοὺς ἁρρώστους καὶ 
ἐθεράπευον. 
[6 ἆαπιθς Υ. 15.] 

ς 99. «Ὠεαῖῖν ο «οΐνι 

14, Καὶ ἤκουσεν 

τὸ ὄνομα 

9 νόσους 

ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, ὃ 

/ 

γερὸν γὰρ ἐγένετο 
ὸ αὐτοῦ, 

καὶ {[νοτ. 30.] 

΄ λ θεραπεύει. καὶ 
3 / 3 ΔΝ “ 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν 
ν Α -- π 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ 
9” 

ἰᾶσθαι, 
9 Δ 5 ΄ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς' 
δὲ 3 3 ΔΝ δδό 

μηοεν αιρετε εἰς την οοογ. 
΄ ερ 

μήτε ῥάβδον 
΄ / / 3 μήτε πήραν µήτε ἄρτον 
/ 3 “ μήτε ἀργύριον, 
, 9 ον , κα ” µήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 

καὶ 
3 ἁ Εν 3 3 εἲς ἣν ἂν οἰκίαν. εἴσέλβητε, 

3. / Χο δ. Εχω 
ἐκεῖ µένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρ- 
χεσθε. 

Χο σ ἊἎ Ν / καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται 
μ- 
ὑμᾶς, 
9 / 5 λ Φα / ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως 
ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ 
τῶν ποδῶν ἡμῶν ἀποτινάσσετε 

” 3 

εἷς µαρτύριον ἐπ αὐτούς. 
9 / Ν ΄ Ν ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ 

/ 

τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι 

Ν 
και 

θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

έλα Ῥαρέιςί. 

7 "κουσεν δε Ἡρώδης 
τετραάρχης τὰ 

α- γινόμενα πάντα, 

καὶ διηπόρειδιὰτὸλέ- 
γεσθαι ὑπό τινων ὅτι 

ἐνεργοῦσιν 

ἔιπεν τοῖς παισὶν αὖ- ἔλεγεν ὅτι 
οὗτός ἔστιν 

Ἰωάννης ὃ βαπτισ- Ἰωάννης ὃ βαπτί- Ἰωάννης 
τής, αὐτὸς ἠγέρθη ζων ἐγήγερται . ἠγέρθη 
ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκ  νεκρῶν, 
διὰ τοῦτο αἱ δυγάµεις διὰ τοῦτο ἕ--- 

ἐνεργοῦσιν αἱ δυνά- - 
ἐν αὐτῷ. µεις ἐν αὐτῷ. ὑπό 

85 



διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα 
[Φιλίππου] τοῦ ἀδελφοῦ αὖὐ- 
τοῦ. ἔλε- 

ἑΝ 39 “. 3 γεν γὰρ Ἰωάννης αὐτῷ' 
οὐκ ἐξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. 

Χ / [ 3 ΔΝ 3 

καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναιὶ 

ἐφοβήθη τὸν ὄχ- 
ϱ ε / δ 

λον, ὅτι ὣς προφήτην αὐτὸν 
εἶχον. 

δὲ ΄ γενεσίοις γενοµένοις 
Αα. Ἑ / 

τοῦ Ἡρώδου 

ὠρχήσατο 
ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος. 
ἐν τῷ µέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ 
Ἡρώδη, 

186. 

19 

20 

21 

22 

διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὖ- 
τοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν' ἔλε- 
γεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρόώδῃ 
5 3 3 ” 

ὅτι οὐκ ἐξεστίν σοι ἔχειν τὴν 
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῶχεν αὐτῷ 
Ἶ ο. ρω ... εΗχ τα καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 
καὶ οὐκ ἠδύνατο. ὃ γὰρ 
Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάν- 
γην, 

99 [μὴ 3). εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 
δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνε- 
τήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὖ- 
τοῦ πολλα ήπορει, καὶ ἡδέως ο» ες 
αὐτοῦ ἠκουεν. [χὴ. το] 
καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαί- 

/ ο 
ρου ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενε- 
σίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν 
τοῖς μεγιστᾶσιν αὗτου καὶ 
τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώ- 
τοις τῆς Ταλιλαίας, καὶ 
5 / . Ν ἐισελθούσης τῆς θυγατρὸς: 

μαςρ . « ὃ ὰὸ μ αὐτῆς τῆς Ἡρωδιᾶδος, καὶ 
ὀρχησαμένης, 

ψ Α.. 
Ίρεσεν τῷ 

ς / Ν 2 
Ἡρώδή καὶ τοῖς συνανακει- 
μι ς Ν ΔΝ ῳ µένοι». ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν 
Αα / μα, ἁ 

. « τῷ Κορασίῳ' αἴτησόν µε ὁ 

84 
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--- 16 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι τινων δὲ ὅτι 
Ἠλείας ἐστίν' ἄλ- Ἠλείας ἐφάνη, ἅἄλ- 
λοι δὲ ἔλεγον ὅτι λων δὲ ὅτι 
προφήτης ὥς εἷς τῶν προφήτης «τις τῶν 
προφητῶν. ἀρχαίων  ἀνέστη. 

16 ἁκούσας δὲ ὃ Ἡρώδης 
-- ἔλεγεν' 9 εἶπεν δὲ Ἡρώδης' 

ὃν ἐγω  ἀπεκε- Ἰωάννην ἐγὼ ἄπεκε- 
φάλισα Ιωάννην φάλισα" 
οὗτος ἠγέρθη. τίς δέ 

[νου 14,] ἐστιν οὗτος περι οὗ 
ἀκούω τοιαῦτα; 

ὃ ὁ γὰρ Ἡρώδης | 17 αὐτὸς γὰρ ὁὃ Ἡρώδης [ο 1, 19, 20.1 
κρατή- ἀποστείλας ἐκράτη- 

σας τὸν Ἰωάννην σεν τὸν Ἰωάννην καὶ 
ἔδήσεν καὶ ἐν]  ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
φυλακῇ ἀπέθετο φυλακῇ -.. 

-- --- καὶ ἐξήτει ἴδειν αὐτόν. 
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10 

11 

12 

19 

| 
ὅθεν μεθ ὅρκου ὤμο- 98 

λόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐαν 
αἰτήσηται. 

ἡ δε προβιβασθεῖσα 
ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς" 

δός µοι, φησίν, ὧδε 
ΔΝ ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 

Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 
Ν ΔΝ ς 

καὶ λυπηθεὶς 0 
Ν ἑΝ ἑ μι κ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ 

τοὺς συγανακειµένους 

ἐκέλευ- 
σεν δοθῆναι. 

καὶ πέµψας ἄπεκε 
φάλισεν Ἰωάννην ἐν τῇ φυ- 

ο Ν 4 ς λακῇ. καὶ ἠνέχθη ἡ κεφ- 
9) λ / Ν 

αλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ 
30 / ] / Ν 

ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ 
ἤνεγκεν τῇ 

μητρὶ αὐτῆς. καὶ 
/ 5 . Ν προσελθόντε οἳ µμαθηταὶ 

ν) οἱ Ν αὐτοῦ ἦραν τὸ 
” χο πτῶμα καὶ έθαψαν 

ε] / ..] / 

αὐτόν, καὶ ἐλθόντες 
ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 
ν 

και ὤμο- 

3 ϱ/ ον 3 
σεν αυτ' [ή] οτι ο εαν 

εμας, /΄ μὴ µε αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως 
ο /, 

ἡμίσους τῆς βασιλείας µου. 
καὶ ἐξελθοῦσα 

- Ν » / εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς' τί 
αὐτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν. τὴν 
κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βατ- 

2 ἐν 3 Φ 

τίζοντος. -. καὶ εἰσελθοῦσα 
20 Δ δ0 Ν λ εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 

3 

βασιλέα ᾖτήσατο λέγουσα" 
θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς µοι 
9 λ / ΑΔ Ν 
ἐπὶ πίνακι τῆν κεφαλὴν 
.᾿ .. - 

Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.. 
/ καὶ περίλυπος γενόμενος ὃ 

βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ 
Ν 3 / 3 -η/ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλη- 

σεν ἀθετῆσαι αὐτήν. καί 
εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασ- 

Ν / 

ιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέτα- 
3 ΔΝ Ν 3 

ξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὖ- 
ο Ν 3 ΔΝ 3 

τοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἄπεκε- 
4 μα 3 ζοὰ 

φάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ Φι- 
ο ν 3 ΔΝ λακῇ, καὶ Ίνεγκεν τὴν Κεφ- 

αλῖν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ 
3 δν ΑΔ Α / Ν ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ 
τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ ς 
μητρὶ αὐτῆς. καὶ ἀκούσαντες 

ΔΝ 
οἱ μαθηταὶ 

3 - ΔΑ κ Ν αὑτοῦ Ίλθαν καὶ ραν τὸ 
πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν 
αὐτὸ ἐν µνηµείῳ, 

6 99, Βείιγη οἵ ἔιε 4ροοΐϊοο: Γίνε ΠΠιομεαπά Μον (Ὀεείᾶςς 
Ἠοπιοη απά ΟΙ]άνοη) Σά, [ῷ- 8 100.] 

᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς πρ 

ΡΟΚΗ ΙΧ... 

90 Καὶ συνάγονται οἱ | 10 Καὶὐποστρέψαντες οἳ 
». 9 Ν » 
ἁπόστολοι πρὸς τὸν ἁἀπόστολοι 
5 

Ἰησοῦν, καὶ 
ε , λ 3. ὃ / 2 

απηγγει αν αυτῷ γησ. αγτο αυτῷῳ 
μή 

πάντα ὅσα ἐποίησαν ὅσα ἐποίησαν. 
81 καὶ ἐδιδαξαν. καὶλέγει 

αὐτοῖς' δεῦτε ὑμεῖς 
αὐτοὶ 

.. καὶ 
[6ἡ, καὶ, 28.] 

παραλαβὼν αὖ- 
ὑπεχώρησεν ἀνεχώρησεν τοὺς 

δδ 
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ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἷς [νου 95.] 
3 3 

ἐρήμον τόπον κατ κατ κατ 
39ν/ Φος) 9”. 3 / ο «3 ἰδίαν" ἰδίαν εἰς ἔρηµον τόπον ἰδίανες  --- 

-- --- πόλι καλουµένην 
Ῥηθσαϊδά, 

[ῷ. αί. 28.] καὶ  ἀναπαύσασθε 
. ὀλίγο. ἦσαν γὰρ -- 

οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἳ 
ς / / 

ὑπάγοντες πολλοί, 
ΝΔ ΦΟΝ Αα καὶ οὐδὲ «Φαγεῖν 

εὐκαίρουν. [11. 20.] 

92 καὶ ἀπῆλθον κεἷς --- 
ἔρημον τόπον ᾿τῷ 

[νοι. 19.] πλοίῳ κατ ἰδίαν. 
καὶ ἀκούσαντες 
οἱ  ὄχλοι 98 καὶ εἶδον ' 11 οἱ δὲ ὄχλοι 

αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ 
ἐπέγνωσαν αὐτοὺς γνόντες 

ἠκολούθ λλοί, ἠκολούθ ἠκολούθησαν πολλοί, ἠκολούθησαν 
8 νο ΣΧ 8 α δ Δ 3 3 ι 

αὑτῷ πεζοὶ ἀπὸ καὶ πεζῇ ἀπὸ αὐτῷ, 
τῶν πόλεων. πασῶν τῶν πόλεων 

συγέδραµον ἐκεῖ καὶ 
προῇῆλθον αὗτούς, 

14, καὶ ἐξελθὼν εἶδεν | 24 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 
ν 3 Ν ΔΝ ” ΔΝ Ν 

πολὺν Όὄχλον, καὶ πολὺν ὄχλον, καὶ καὶ 
3 / μα 3 / ο ἐσπλαγχνίσθη ἐπ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 
αὐτοῖς αὐτούς ἀποδεξάμενος 

ὃτί ἦσαν ὣς αὐτοὺς 
[6 τκ. 56.] πρόβατα μὴ ἔχοντα 

/ ν. ν 
ποιμένα καὶ ἐλάλει 

--- --- αὐτοῖ περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ θεου, 

καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς [ῷ- τι; δ, 15: καὶ τοὺς χρείαν ἔχον- 
ἀρρώστους αὐτῶν. χν], 18. τας θεραπείας ἰᾶτο. 

ἤρέατο  διδάσκειν 
ελ ΔΝ / αὐτοὺς πολλά. 

16 ὀψίας δὲ | 96 καὶ ἤδη ὥρας | 12 ἡ δὲ ἡμέρα 
γενομένης πολλῆς ἡγενοµένης ἤρξατο κλίνειν' 

προσῆλθον προσελθόντες προσελθόντες 
9 6 θ Ν ε ο... δὲ ϱ ὃ ο] αὐτῷ οἱ μαθηταὶ οἳ  μαθηταὶ ὲ οἳ δώδεκα 

λέγοντες' αὐτοῦ ἔλεγον ῥὅτι εἶπον αὐτῷ" 
ἐρημός ἐστιν ὅτόπος, ἐρημός ἐστι ὅτόπος, --- 
νε 4 ηλθ Ἡ 7δ υ λλή καὶ ἡ ὥρα παρῆλθεν καὶ ἤδη ὥρα πολλή. 
ᾖδ . ὁ Αλ. 5 Ώ αμ 3 λ ἤδη: ἀπόλυσον οὖν | 96 ἀπόλυσον ἀπόλυσον 

Α 3” λ 4 3 ΄ ιό κ ὃς λ, φ τοὺς ὄχλους, ἵνα αὐτούς, ἵνα τὸν ὄχλον, ἵνα 
ἁπελθόντες εἷς τὰς ἀπελθόντες εἲς τοὺς πορευθέντες εἷς τὰς 

/ 
κώμας κύκλῳ κύκλῳ κώµας καὶ 

9 Ν Ν / 
ἄγρους καὶ κὠµας 

86 

Ε Ν 

άγρους 
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ἁγοράσωσιν ἑαντοῖς ἁγοράσωσιν ἑαυτοῖς καταλύσωσιν καὶ 

εὕρωσιν ἐπισιτισ- 
βρώματα, τί φάγωσιν. όν, ὅτι 

δε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ" 
16 ὃ δὲ { 97 ὁ δὲ| 19 ἐσμέν. εἶπεν δὲ 

εἶπεν ἀποκριθες εἶπεν πρὸς 
αὐτοῖς οὗ χρείαν αὐτοῖς' αὐτούς" 
ἔχουσιν ἀπελθεῖν' 
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς]  δότε αὐτοῖ ἡμεῖς δότε αὐτοῖς 

17 Φφαγεῖν. οὗ δὲ φαγεῖν. καὶ φαγεῖν μεις». οἳ δὲ 
λέγουσιν αὗτῷ' λέγουσιν αὐτῷ" εἶπαν' 
οὐκ ᾖἔχομεν ὣδε οὐκ εἰσν ἡμῖν 
εἶ μὴ πέντε ἄρτους [νοχ, 9δ.] πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε 
καὶ δυο ἰχθύας. καὶ ἰχθύες δύο, εἶ 

ἀπελθόντες µήτι  πορευθέντες 
ἀγοράσωμεν ἡμεῖς , ἀγοράσωμεν 

εἷς πάντα τὸν λαὸν 
--- δηναρίων δια- τοῦτον -- 

κοσίων ἄρτους, βρώματα. 
ο καὶ . δώσω- 

3 ο) α 

'μεν αὐτοῖς φαγεῖν ; 14 ἦσαν δὲ 
[νον, 21.] [ποτ, 44.] εσαὶ ἂνδ 

ὡσεὶ ἄνδρε Ἅπεν- 
18 ὁ δὲ | 88 ὅ δὲ τακισχίλιου. 

εἶπεν λέγειαὐτοῖς' πόσους 
--- ἄχτους ἔχετε; ὑπά- --- 

Ύετε ἴθετε. καὶ 
γνόντε Ἅλέγουσιν' 

[οι, 17.] πέντε, καὶ δύοἰχθύας. [νοχ. 19.] 
φέρετέ µοι ὧδε αὖ- 

19 τούς. καὶ κελεύσας | 89 καὶ εἶπεν δὲ πρὸς 
τοὺς ὄχλους ἐπέταξεν τοὺς μαθητὰς 

ἄνακλιθῆναι αὐτος  ἀνακλῖναι αὐτοῦ. κατακλίνατε 
---- πάντας συμπόσια αὐτοὺς. κλισίας 

ἐπὶ τοῦ συμπόσια ἐπὶ τῷ 
χόρτου, χλωρῷ χόρτῳ. ἀνὰ 
-- 40 καὶ | 16 πεντήκοντα, καὶ 

ἀγέπεσαν πρασιαὶ ἐποίησαν 
πρασιαὶ, κατὰ ἑκατὸν οὕτως -- 

--- καὶ κατὰ πεντή- | 

λαβὼν | 4] κοντα. καὶ λαβὼν λαβὼν 
τοὺς πέντε ἄρτους, 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἀναβλέψας εἲς τὸν 
οὐρανὸν εὐλόγησεν, 
καὶ κλάσας 

ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς 

τοὺς πέντε ἄρτους 
λ λ / 9 / καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 

ἀναβλέψας ἐις τὸν 
οὐρανὸν εὔλόγησεν, 
καὶ κατέκλασεν 
τοὺς ἄρτους, καὶ 
90 ο) ο) 

ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

βἴ 

δὲ τοὺς πέντε ἄρτους 
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἀναβλέψας εἷς τὸν ’ 
οὐρανὸν εὐλόγησεν 
καὶ κατέκλασεν 

καὶ 
ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

δ 6 τει, 10. 
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τοὺς ἄρτους, ἳ ἵνα 
οἳ δὲ παρατιθῶσιν παραθεῖναι 

μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. αὐτοῖς τῷ ὄχλῳ, 
κα «ποὺ δύο 
ἰχθύας ἐμέρισεν , 

20 καὶ ἔφαγον | 48 πᾶσιν. καὶ ἔφαγον , 17 καὶ. ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσ- πάντες καὶ ἐχορτάσ- καὶ ἐχορτάσ- 
θησαν, καὶ | 48 θήσαν" καὶ Ὄησαν πᾶἄντες, καὶ 
ἦραν τὸ περισσεῦον Ἶραν ἤρθη τὸ περισσεὺσαν 

τῶν κλασμάτὠν κλασμάτων αὑτοῖς κλασμάτων 
δώδεκα κοφίγους δώδεκα κοφίνων κοφινοι δώδεκα. 
πλήρεις. πληρώματα, καὶ ἀπὸ 

44, τῶν Ἰχθύων. καὶ 
21 οἱ δὲ ἐσθιόντες ἦσαν οἳ φαγόντες 

ἦσαν ἄγδρες 
ὡσεὶ πεν- τοὺς ἄρτους  πεν- 

τακισχίλιοι ᾿χωβὶς΄ τακισχίλιοι ἄγδρες. [τοτ. 14.] 
'γυναικῶν καὶ παιδίων. -- -- 

8 94, ὦεθυς ρα[]να οτι {νο θεα: Ῥοαΐει 9968 ζο πιθοί Ἡ ὕπι, 

22 Καὶ ἠνάγκασεν τοὺς | 4ὔ Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς -- 
μαθητὰς ἐμβῆναι εἷς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἲς 
τὸ πλοῖον καὶ προάγεώ αὐτὸν τὸ πλοῖον καὶ προάγειν 
εἷς τὸ περαν, εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, | [που. 
έως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς έως αὗτος ἀπολύει τὸν 10.] 

28 ὄχλους, καὶ ἀπολύσας 46 ὄχλον. καὶ ἀποταξάμενος| --- 
τοὺς ὄχλους αὐτοῖς 
ἀνέβη εἲς τὸ ὄρος κατ ἰδίαν ἀπῆλθεν εἲς τὸ ὄρος Τ6ἡ, γ. 
προσεύξασθαι,  ὀψίας δὲ| 47 προσεύξασθαι καὶ ὀψίας| 19.] 

24, γενομένης µόνος ἦν ἐκεῖ, τὸ δὲ γενομένης ἦν τὸ 
πλοῖον μέσον τῆς θα,.άσσης πλοῖον ἐν µέσῳτῆς θαλάσσης, 
ἣν καὶ αὐτὸς μόνος ἐπι τῆς γῆς. 

βασανιζό- | 48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζο-| --- 
µενον ὑπο τῶν κυμάτων. ἣν µένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἣν 
γὰρ ἠἐναντίος ὃ ἆἄνεμος. γὰρ ὁ  ἄνεμος ἐναντίος 

2ὅ τετάρτῃ δε φυλακῆ αὐτοῖς, περὶτετάρτην φυλακὴν 
τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς, τῇ νυκτὸς ἔρχεται πρὸς 
αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς 
θάλασσαν, θαλάσσης, καὶ  ἤθελεν 

---- 49 παρελθεῖν αὐτούς: οἱ δὲ --- 
260. ἰδόντες δὲ «αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἠδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης περιπατοῦντα θαλάσσης περιπατοῦντα 
ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι ἔδοξαν ὅτι 
φάντασµμά ἐστιν, καὶ φάντασµά ἐστιν, καὶ 
ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 50 ἀνέκραξαν' πάντες! --- 

γὰρ αὐτὸν εἶδαν καὶ ἐταράχ-ι 
27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν]  «Θησαν. ὃ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν: 

λέγων" αὐτοῖς 
3 3 Ν λέ 9 Αα 

Μετ αντων, καν έγει αυτοις' 

868 

τ 
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28 

29 

90 

81 

52 

58 

41 

96 

α / θαρσεῖτε, ἐγώ 
φοβεῖσθε, ; 

Ν /. ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὃ Πέτρος 
εἶπεν" κύριε, εἰ σὺ εἰ, κέλευσόν 

3 ο) / νο µε ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὖδα- 
ς ον 3 9 { Δ 

τα. ὁ δὲ εἶπεν' ἐλθέ. καὶ κατα- 
ν΄. δν - , , 

βὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Ἠέτρος 
απ ' 

περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα 
κ / Ν Ν 5’ ον) ͵ καὶ ᾖλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 

βλέπων δὲ τὸν :ἄνεμον ἐφο-. 
βήθη, καὶ ἀρξάμενος κατα- 

/ 5 / ποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων" 
κύριε, σῶσόν µε. εὐθέως δὲ ὅ 
3 ΑΦ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπε- 
λάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ" 
ὀλιγόπιστε, εἲς τί ἐδίστασας; 
καὶ ἀναβάντων αὐτῶν 

3 ΔΝ Ά » 

εἷς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν 
ς 3 5 Ν 3 ο] / 

ὁ ἄνεμος. οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳφ 
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγον- 

εἰμυ μὴ 

τες ἀληθῶς θεοῦ υἷος εἷ. 

51 

62 ἐν ἐαυτοῖς ἐξίσταντο. 

θαρσεῖτε, 
φοβεῖαθε. 

ἐγώ εἶμι, μὴ 
[α), ν. 41:] 

---- 

ν΄ 9. Ν Ε] Ν 
καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς 

3 Ν ο) Ν 3 { 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἑκόπασεν 
ὁ ἄνεμο  [ν. ὁ9.] 

Ν / 3 Α καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ 
5 

οὗ 
Ν Α 9 ” 

γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, 
3 3 3 μας] ε /. ἀλλ᾽ ἣν αὐτῶν ἢ καρδία πε- 
πωρωμένηἩ [νι 11.] 

6 06. ὧεδπς οιιγας πιαπ δέος ὅπι ἐν Παπά οἱ ευπερατοὲ, 

Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 
ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Τεννη- 
σαρέτ. 

Νο 5 / 3 καὶ ἐπιγνόντες αὓ- 
Ν ε 3 αν / 3 κά 

τον οἱ ἄγδρες του τοπτου εκεἰ- 
3 / 9 4 Δ 

νου ἀπέστειλαν εἲς ὅλην τὴν 
/ 3 / Ν 

περίχωρον ἐκείνην, και 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας 
τοὺς κακῶς ἔχοντας, 

Ν 

καὶ 
/ 3 ΑΔ 9 / Ί 

παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα µόνον 
ἄψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ε / 9 2 Δ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ 
ὅσοι ἂν Ἰψαντο διε-- 
σώθησαν. 

δο 

θ4ι 

ὅδ 

σ6 

Καὶ διαπεράσαντες 
3 ΔΝ 2 - 3 ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἷς Έεννη- 
σαρὲτ καὶ προσωρµίσθησαν. 
καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ 
πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες α- 
τὸν 

«δ ᾽ μιά ΔΝ περιέδραµον  ὅλην τὴν 
χώραν ἐκείνην, καὶ ἤρ- 

3 Ν ο) / ἔαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις 

π » 
τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέ- 

ο) 3 / ρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 
Ν ο καὶ ὅπου ἐὰν εἰσεπορεύετο 

9 / 3 / νι 3 
εἲς κώμας ἢ εἷς πόλεις ἢ εἲς 
ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτί- 

λ Ό Ν 
θεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ 
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν 

τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ε / 3 ο 6 Ἆ ἱματίου αὐτοῦ ἄψωνται". καὶ 
σι 11 ιά 

ὅσοι ἂν ἤψαντο αὐτοῦ ἐσώ- 
ζοντο. 

αὁ, ἀοπῃ κ, 40, 

68 

[ισκα πχ.] 
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6 96. ΙΓἱβοιιδίοτ, ο]ν Ἠ]ναγήθοες απιᾷ κογήῦες οἵν ἨἩ)αθ]νύπφ οἳ Ἡαπᾶςε 
απά οὐ]αι ΟΕγεπιοπίθς. 

ΣΥ, 

1 Τότε προσέρχονται τῷ Τησοῦ 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι 
καὶ γραμματεῖς 

λέγοντες' 
2 διατί 

οἱ μαθηταί 
σου παραβαϊνουσίν τὴν 
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; 
οὗ γὰρ γίπτονται τὰς χείρας, 
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

. ς οἱ 3 λ νὰ ὃ ὅ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς" 

[τν. Τ-9.] 

διατὶ καὶ ὑμεῖς παρα- 
βαΐνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ δια τὴν παρά- 
δοσιν ὑμῶν ; 

4 ὁ γὰρ θεὺς 
ἐνετείλατο λέγων. τίµα τὸν 

πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 

ΤΗ. 

αἲ συνάγονται πρὸς αὐτὸν 
οἱ Φαρισαῖοι 

/ ο καί τινες τῶν γραμµατέων 
9 θ / 3 ε / ἐλθόντες πο Ἱεροσολύμων. 

2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν µαθη- 
- ” ο [ο 

τῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσά, 
τοῦτ' ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίου- 

Ν ὃ σιν τοὺς ἄρτους,---οἵ γὰρ 
ο) Ν / 5.2 

Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἴου- 
δαῖοι ἐὰν μῇ] πυκνὰ νίψωνται 
τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, 

Ν 

κρατοῦντες τὴν παράδοσιν 
4ι τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀπὸ 

ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται 
3 3 ιο Ν οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολ- 

λά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρα- 
τεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων' 

6 καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων' καὶ 
ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἵ Φαρι- 
σαῖοι καὶ οἳ γραμματεῖς' διατί 
οὐ περιπατοῦσιν οἳ µαθηταί 
σου κατὰ τὴν 
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 

ἀλλὰ 
Α Δ 3 / Ν κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν 

ϐ ἄρτον; ὁ δὲ εἶπεν 
3 ο) [ο 3 / 

αὐτοῖς' καλῶς ἐπροφήτευσεν 
« ο) Α Α Ἡσαῖας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκ- 
ριτῶν, ὣς γέγραπται ὅτι οὗτος 
ὅ λαὸς τοῖς Χείλεσών με τιμῷ, 
ἦ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω 

7 ἀπέχει ἀπ ἐμοῦ. µάτην δὲ 
/ ’ / σέβονταί µε διδάσκοντες δι- 

δασκαλίας ἐντάλματα ἀν- 
θρώπων. 

8 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ κρατεῖτε τὴν παρά- 

9 δοσι τῶν ἀνθρώπων. καὶ 
5ἱ 5 . Αα δ ἔλεγεν αὐτοῖς καλῶς ἆθε- 
τεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, 
ἵνα τὴν παράδοσω ὑμῶν 

10 τηρήσητε, Μωῦσῆς γὰρ 
εἶπεν" τίµα τὸν 

/ πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα 
90 

[υκε 1Σ.] 
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10 

11 

19 

19 

14: 

16 

16 
17 

Νε Αα . καὶ. ὃ κακολογῶν πατέρα 
Ἂ. ἢ µητέρα θανάτῳ τελευτάτω" 
ς ω δὲ λέ ε Ἀ Εν] 3ᾖ ὑμεῖς δὲ λέγετε' ὃς ἂν εἴπῃ 

τὰ οἱ ν τῷ πατρὶ ἢ τῇ 
μητρί: δῶρον 
ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, οὗ 
μὴ τιμήσει 

ω ἊἎ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ. καὶ ἠκυρώ- 

ΔΝ / Αα ” ΔΝ σατε τὸν νόµον τοῦ θεοῦ διὰ 
τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 

5 ΔΝ Α ὑποκριταὶ, καλῶς 
/ ο 

ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν 
5 μα /. 5 Ν 8 

Ἡσαῖας λέγων" ὁ λαὸς οὗτος 
Αα / /. ὧ ε Ν 

τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, ἡ δὲ 
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει 
» 75 Αα 4 δὲ / / ἀπ ἐμοῦ. µάτην δὲ σέβονταί 

/ 

µε διδάσκοντες διδασκαλίας 
ἐντάλματα ἀνθρώπων. καὶ 
προσκαλεσάµενος τὸν 
κ λ. ω ε] ας Ε] ΄ ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς ἀκούετε 

καὶ συνίετε' οὗ τὸ 

ῤ κ. / εἰσερχόμενον εἲς τὸ στόμα 
ω Αλ 3 3 ΔΝ Ν κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ 

ἐκπορευόμενὸν ἐκ τοῦ στόµα- 
τος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄν- 
θρωπον. 

τότε προσελθόντες 

ς Ν /. οἵ μαθηταὶ λέγουσιν 
μα. ων μό « ο) αὐτῷ' οἶδας ὅτι οἳ Φαρισαῖοι 

ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκαν- 
/ ς ν 6 Ν δαλίσθησαν ; ὃ δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν πᾶσα φυτεία ἣν οὓκ 
ἐφύτευσεν ὃ πατήρ µου ὁ 
οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 
3 Γ / ς / 3 ἄφετε αὐτούς' ὁδηγοί εἶσιν 
τυφλοὶ τυφλῶν' τυφλὸς δὲ 

Ν αν ς ” ὁὃ / τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι 
εἰς θόθυνον πεσοῦνται. ἄπο- 

Ν Ν 4 / 5 κριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν 
αὑτῷ' φράσον ἡμῖν τὴν παρα- 

, ς ον 4 ον 
βολήν. ὃ δὲ εἶμεν' ἀκμὴν 

Νε ο) 3 /. ΄ 3 9 καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ 
γοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
εἰσπορευόμενον εἷς τὸ στόµα 

12 

18 

141 

16 

16 
17 

[ο / 

σου, καὶ’ ὁ κακολογῶν πατέρα 
ἢ µητέρα ϐθανατῳ τελευτάτω" 
ς ο) μ / 9 ο ά 
ἡμεῖς δὲ λέγετε ἐὰν εἴπῃ 
3 Φ ν Ἀ Α ἄνθρωπος τῷ. πατρὶ ἢ τῇ 
μητρύ κορβᾶν, ὅ ἐστιν δῶρον, 
ΑΝ Α - ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, οὖκ- 
/. 3 / μα. 3 - 

έτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆ- 
Α μ αλ Αα 

σαι τῷ πατρὶ ον Ἡ τῇ 
μητρί, ἀκυροῦν- 
τες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώ- 

. / [ κατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα 
πολλὰ ποιεῖτε. 

[νν. 6, 7.] 

καὶ 
/ ’ ΔΝ προσκαλεσάµενος πάλιν τὸν 

ὰ Μ 3 ο) Ε] / / 
ὄχλον ἔλεγεν αὗτοῖς' ἀκούσατέ 

΄ ΄ 

µου πάντες καί σύνετε. οὐδέν 
9 3 - ὃ / ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου 

Α εἴσπορευόμενον εἷς αὐτὸν ὃ δύ- 
ναται κοινῶσαι αὐτὸν: ἀλλὰτὰ 
ἐκτοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά 
ἐστιν τὰ κοιγοῦντα τὸν ἄγ- 
θρωπον, 

νο 3 9 Χ ει») 

καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
3 ολ ) 3 3 / 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων 

Ν αὐτὸν οἱ µαθηται 
αὐτοῦ 

τὴν παρα- 
18 βολήν. καὶλέγει αὐτοῖς' οὕτως 

Χ.ς ο.) 3 [ά / 3 3 καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὗ 
α «/ . 9 .ι 

νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν 
/ εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρω- 

91 



8 ο7,] ΜΑΤΤ, ΧΥ. ΜΑΕΙς ΤΠ, [ικα αχ.] 

18 

20 

21 

29 

20 

5 Ἀ .., α Χο εἲς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ «εἰς 
ἀφεδρῶνα «ἐκβάλλεται ; 

ΔΝ ο) 

τὰ δὲ ἐκπορευ- 
/ / 

όµενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ 
[ω / δὅ/ τῆς καρδίας ἐξέρ- 

χεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄν- 
θρωπον. ἐκ γὰρ τῆς 
καρδίας «ἐξέρχονται δια- 

Ν λογισμοὶ πονηροί, 
Φόνοι, µοιχεῖαι, ποργεῖαι, 

κλοπαέ, 

--[ᾷ- τὶ. 25] 
µαρτυρίαι, 

ψευδο- 

βλασφημίαι, 

{3 ΔΝ 

τανυτα εστιν τα 

κοιφοῦντα 

Ν 3 Ν δὲ ». 0 

τον ἄνθρωπον" το οεανιπτοις 
: Ν 

χερσὶν φαγεῖν οὗ κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. 

19 

20 

21 

3 / 3 ολ ολ 

πον οὗ δύναται αὐτὸν κοιγῶ- 
οί / σαι, ὅτι οὖκ εἴσπορεύεται 

αὐτοῦ εἷς τὴν καρδίαν ἀλλ᾽. 
9 Ν / ΔΝ 3 εἷς τὴν κοιλίαν͵ καὶ εἷς 

τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται,κα- 
θαρίζων πάντα τὰ βρώματα ; 
3 να Ν ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκ- 
πορευόµενον, 

ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄν- 
ϐρωπον. ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς 
καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ δια- 

Ν ΔΝ 

λογισμοὶ οἱ κακοὺ ἐκπορεύογν- 
22 ται, πορνεῖαι, 

/ / Αα 

Κλοπαί, «Φόνοι, µμοιχεῖαι, 

25 

πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
3 / 3 Ν ή ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, 

βλασφημία, 
ὑπερηφανία,Ἀ ἀφροσύνητ 

/. [ν κ Χ 
πανγτα ταντα τα πογἽηρα 

ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον. 

6 97. Οωτε οί Οαπααπώώζοὴν (η γορ]ναπίσίαπ) Ἠ)οπιαπ)ε Ὠοπιοπίαο Παιιρ]ιέεν, 

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς 
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη 

Τύρου καὶ Ἀιδῶνος. 

Ν 4 

καὶ ἰδοὺ 

γυνὴ 

Χαναναία ἀπὸ τῶν δρίων 
3 / 3 ο) 

ἐκείνων ἐξελθοῦσα 

ἔκραξεν λέγουσα" 
9 / / ” εἰ 
ἐλέησόν µε, κύριε υἱὸς 

Δανείδ' ἡ θυγάτηρ µου κακῶς 
δαιµονίζεται. 

ὁ δὲ οὐκ 

ὰ Οπ]Υ Ίοτο ἵπ Ν.Τ. -α]. Όσο {, 51, οἵο, 

24, 

126 

260 

Ἐικεῖθεν δὲ 
3 ν 3. » ν 6 ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἲς τὰ ὅρια 
Τύρου. καὶ εἰσελ- 
θὼν εἷς οἰκίαν οὐδένα ἠθέλησεν 

ω λ ο) ελ / 

γνωναι; και ουκ ἠδυνάσθη 

λαθεῖν, ἀλλὰ  εὐθὺς ἀκού- 
σασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, 
νὰ 9 Ν [ 3 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς 
πγεῦμα ἀκάθαρτον, 

εἰσελθοῦσα 
προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ: ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, 
Συροφομίκισσα τῷ γένει. 

3 καὶ ἠρώτα 
αὐτὸν 

[νεν. 25,1 
ἵνα τὸ δαιµόνιον «ἐκβάλῃ ἐκ 
τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 

96 
Ἐ ες, Ἡοπιαης , 



498] ΝΜΑΠΠ, ΧΥ. ΜΑΕΚ τη. [σσκε 1Σ.] 

ἀπεκρίθη αὑτῃ λόγον. καὶ - 
προσελθόντες οἳ μαθηταὶ αὖ- 
τοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες' 
ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει 

24, ὄπισθεν ἡμῶν. ῥὃ δὲ ἄποκρι- ---- 
θεὶς εἶπεν οὐκ ἀπεστάλην 
εἰ μὴ εἲς τὰ πρόβατα τὰ 

26 ἁπολωλότα τοῦ Ἰσραήλ. ἡἢ 
δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ [νον. 25.] 

26 λέγουσα" κύριε, βοήθει µοι" 
ὁὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" 27 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ' ἄφες πρῶτον 

οὖκ χορτασθῆναι τὰ τέκνα" οὗ γὰρ 
ἔξεστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 
τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς τῶν τέκνων καὶ τοῖς 
κυναρίοις. κυναρίοις βαλεῖν. 

27 ἡ δὲ εἶπεν" 26 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ: 
ναί, κύριε καὶ γὰρ τὰ κυν- ναί, κύριε καὶ τὰ κυγ- 

:άρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων άρια 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς ὑποκάτω τῆς 
τραπέζης τραπεζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν 

ι τῶν κυρίων αὐτῶν. Ψυχίων τῶν παιδίων. 
28 τότε ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησοῦς | 29 καὶ 

εἶπεν αὐτῇ' ὃ γύναι, μεγάλη εἶπεν αὐτῇ' 
σου ἡ πίστις' διὰ τοῦτον τὸν λόγον 

γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. ὕπαγε, 
ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός 

καὶ ἰάθη σου τὸ δαιµόνιον. 
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας 
3 / ἐκείνης. 

--- 80 καὶ ἀπελθοῦσα εἷς τὸν οἶκον 
αὐτῆς εὗρον τὸ παιδίον βε- 

[ῷ. ικ. 25.] βλημµένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ 
τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός. 

96. Οωτε ο Ὀτυετο δίοᾷ. 

99 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἔη- | δἱ Καὶ πάλιν ἐξελθὼν 
σοὺς ἦλθεν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν 

ο [νο οἱ... διὰ Σιδῶνος 
παρὰ τὴν θάλασ- εἲς τὴν θάλασ- 

σαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἄνα- σαν τῆς Ῥαλιλαίας, ἀνὰ 
βὰς εἰς τὸ ὄρος µέσον τῶν 

ο ὁρίων Δεκαπόλεως. 
90 ἐκάθητο. ἐκεῖ. καὶ προσήλ- --- 

θον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχον- 
τε μεθ ἑαυτῶν χωλοὺς 
τυφλοὺς κωφοὺς κυλλοὺς καὶ 
ε ΄ 5” 

ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔριψαν 
αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὖ- 



9999100]. ΜΑΤΤ, χγ. ΜΑΗΚ τῃ. υπι. [ισκε τκ.] 

τοῦ. καὶ ἐθεράπευσεν αὖ- , 
9]. τούς, ὥστε τὸν ὄχλον θαυ- -- ---- 

µάσαι ᾖβλέποντας κωφοὺς [νν. 92- 57.] 
λαλοῦντας, κυλλοὺς ἡὑγιεῖς 
καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας 
καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ γι, 292--26.] 
ἐδόξαζον τὸν θεὸν Ἰσραήλ. 

ξ 99.3 Οωπες! α θεα] Μαν ωλῖι α ΙΙοωήῃ οἱ Ὀδέοναποε, [0]. 

92 Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ µογιλάλον, 
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν 
χεῖρα. καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
5 Ὢ Νο) 3 ΔΝ / 3 

ὄχλου κατ’ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους εἷς 
ν. 3 Α Ν / ϱ Α / τὰ ὥτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἤψατο τῆς γλώσ- 

σης αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψας εἷς τὸν οὐρανὸν 
ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ' ἐφφαθά, ὅ ὃ ἐστιν 
διανοίχθητι. καὶ ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱἲ -- 

λ 32 ΄ ς ΔΝ ο ή ἀκοαί, καὶ εὐθὺς ἐλύθη ὃ δεσμὸς τῆς γλώσ- 
3 ”. ΔΝ 3 / 3 Γω Γ Δ σης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. καὶ διε- 

.. 3 α σαἆ 9 / ϱ στείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν' ὅσον 
κ. ἃ- / 3 Ν 4) 

δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισ- 
σάτερον ἐκήρυσσον' καὶ ὑπερπερισσῶς 
ἐξεπλήσσοντο λέγοντε" καλῶς πάντα 
πεποίήκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ 
ἀλάλους λαλεῖν. [ή 1δαϊαῖ κκσχν. ὅ, θ.] 

66 103, 106.] 

-- 99 

941 

--- 96 

--- 96 

-- 7 

8 100, Βουγ Τ]ουφαπᾶ ᾖΜαιι (Ὀοσίάος Ἠ)οπισι απά Οω]άνοι) Σεά. [αἱ 8 98.] 

τΠΠ, 

1 Ἐν ἐκείαις ταῖς ἡμέραις 
πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος 
καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, 

[νν. 50, 51.] [που, 93.1 

92 ὁ δε Ἰησοῦς προσκαλε- προσκαλε- 
σάµενος'τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ σάμενος τοὺς μαθητὰς 
εἶπεν" σπλαγχνίζοµαι| ὦἆ λέγει, αὐτοῖς" σπλαγχνίζοµαι 

88 

ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι 
τρεῖς προσµένουσίν µοι καὶ 
οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν" καὶ 

ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις 
οὗ θέλω μήποτε 
᾿ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

καὶ λέγουσιν 

αὑτῷ οἳ . µαθηταύ 
πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι 

τοσοῦτοι ι τούτους δυνήσεταί 
’ 

χορτάσαι τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων 

4ι ἥκασιν. 

ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅ ὅτι ἤδη ἡ ἡμέραι 
τρεῖς προσμένουσώ µοι καὶ 
οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν' καὶ 
ἐαν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστις 

εἷς οἶκον αὐτῶν, 
ιά 

ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ' καί 
Αα Εαν / τινες αὐτῶν ἀπὸ μµακρόθεν 
καὶ ἀπεκρίθησαν 

ε) ων 6 ΔΝ 3 Α 4 αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
/ 

πόθεν 

8 106 αβοτᾶς 11ο οἴππας οἱ ἡ]ήε οπτο: ἔμο ῬοΥ 1θα]εᾶ αξνει ἴμα Τγληφβρινα 
ΏἼοη {6  ἀθπιοπίαο 88 Ἠοῖ] μ8 ἆθαῖ απᾶ ἁαπιῦ. 

94 



81011 ΜΑΤΙ. ΧΥ. ΧΥΙ. ΜΑΗΚ ΤΠ. Πσκε τσ.] 

ὄχλον τοσοῦτον ; 
84: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" 

᾿πόσους ἄρτους ἔχετε; οἳ δὲ 
9 ε / Ν ὃλ » ϱύὸ 
εἰπον'επτα,καιο “γα ἐχ. νοια. 

96 καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ 
9 κα γγ Ν Α α χ " 
ἀγαπεσεῖν ἐπὶ τῆν γῆν 

86 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ ρ 
' Ν 

τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας 
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
μαθηταῖς, [αχγνι. 26, 27.] 

ε Νο) ἃ ο 5 οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις 

[νου, 94.]. [/ καν!, 26.] 

87 καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ 
τὸ περισσεῦον τῶν κλασ- 
µάτων Ἴραν ἑπτὰ σπυρίδας 

88 πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες 
:. ἦσαν τετρακισχίλιοι 
ἄνδρες χωρὶς παιδίων καὶ 
γυναικῶν. [ῶ. χὶν. 21.1 

Ν 3 / 

καὶ ἀπολύσας 
Δ 3 τοὺς ὄχλους 

/ 3 Ν ων ἐνέβη εἷς τὸ πλοῖον 
ν 8 .- καὶ ἢλθεν εἰς 

τὰ ὅρια Μαγαδάν. 

3 / ἐπ᾽ ἐρημίας ; 
δ κ 5 / 3 / ο. καὶ ἠρώτα αὐτούς 

πόσους ἔχετε ἄρτους ; οἳ δὲ 
εἶπαν' ἑπτά. 

ϐ καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς: καὶ 
λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 

εὐχαριστήσας 
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ [αὶν. 23, 35.] 

7 ἵνα παρατιθῶσιν' καὶ εἶχαν 
ἰχθύδια ὀλίγα" καὶ εὐλογήσας 
αὐτὰ παρέθηκεν. [χὶν. 22.] 

δ καὶ ἔφαγον 
καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ 

Ἶραν περισσεύµατα κλασ- 
μάτων ἑπτὰ σπυρίδας. 

9 ἦσαν δὲ ὥς τετρακισχίλιοι’ 

10 καὶ ἀπέλυσεν 
3 ΄. ΔΝ ΝΔ αὐτούς. καὶ εὐθὺς 

3 ΔΝ 3 κ Α Ν Α ἐμβὰς εἷς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν 
Α 3 Φ κ 3 μαθητῶν αὐτοῦ  ᾖλθεν εἲς 

τὰ µέρη Δαλμανουθά, 

6 101. Ρ]αγίσθεν (ωπά δαάάμεςεθ) ἀερίτε α δίφπ, [0 88 το, 127, 

ΧΤΙ. 

1 Καὶ προσελθόντες οἱ 
σαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι 

Φαρι- 

πειράζοντες ἐπηρώτων αὐτὸν 
σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπι- 
δεῖξαι αὐτοῖς. 

9 ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 
ὀψίας γενομένης λέγετε' εὐδία, 
πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός' 

ὃ καὶ πρωῦ σήμερον χειµών, 
πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ 

3 Ν οὐρανόςε. τὸ μὲν πρόσωπον 
τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε δια- 
κρίνειν, τὰ δὲ σηµεῖα τῶν και- 
ρῶν οὗ δύνασθε; --- 

4ι ͵ 

καὶ μοιχαλὶς 

γενεὰ πονηρὰ: 

11 Καὶ ἐξῆλθον οἳ 
σαῖοι καὶ 
” 4 ο) 3 

ἤρξαντο) συζητεν αὐτῷ, 
ζητοῦντες παρ αὐτοῦ 

σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
πειράζοντες αὗτόν. 

Φαρι- 

12 καὶ ἀναστενάξας τῷ 
πνεύματι αὐτοῦ λέγει: 

τί ᾗ γενεὰ αὕτη 
9ὔ 

198.] 

[ῷ αι. 
16] 

[0 αἲὶ, 
δέ5τ.] 

αν 



6 105.1. ΜΑΤΙ, ΧΥΙ, ΜΛΗΚ ΤΙΠ. πσκε τσ. 

σι 

10 

1 

12 

[ο 9 Α 

σημεῖον ἐπιζητεῖ, 
καὶ. σημεῖον 

3 .ὰ 3 - 

οὐ δοθήσεται αὐτῇ 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον | 

Τωνᾶ. [χὴ, 59.] καὶ 
ΔΝ 5 9 

καταλιπὼν αὐτοὺς. 

ἀπῆλθεν. 

19 

ζητεῖ σημεῖον ; 
ΕΑΝ) .. 5 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν 
3 ῤ - . / εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

σημεῖον. 
καὶ 

ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς 
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

8 103, Ἠγανπύπῃ αφαζπεέ ἔ]ιε Πμόαυε οὗ ἴ]ιο Ῥ]νανίδεες, απιἆ ἔἶνο 
Ναάᾷμοσθς (απιᾶ ο) Ἠονοῦ). 

Καἱ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἷςτὸ 
{ 3 { 3 πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λα- 

βεῖν. 

ε κ 3} - ω 3 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὗτοις'' 
ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 

3 ο 7 9 / 
ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίωγ. 

οἱ δὲ διελογίζοντο 
ἐν ἑαυτοῖ λέγοντε ὅτι 
”ῇ 3 3 / 

ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 
2 Ἀ 

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" 
/ / 3 « ο) 

τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, 
ὁλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὓκ 
3 / 3” ο] δαν 

ἐλάβετε; οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ 

[ο]. απ. 16, 16.1 

, ----υ----α 
γεύετε τοὺς.πέντε ἄρτους 
τῶν πεντα- 

Ν κισχιλίων καὶ πόσους κοφί- 
γους 
ἐλάβετε; 

ΦΑΝ νΝν ε ν 3 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρ- 
τους τῶν τετρακισχιλίων, 
καὶ πόσας σπυρίδας 

ἐλάβετε; 

Αα 5 ια) πῶς οὐ νοεῖτε 
4 3 λ ” 8 ς ὅτι οὗ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμιν ; 
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης 
τῶν Φαρισαίων καὶ Ἀαδδου-- 

4 ὅτι 
τῆς 

καὶ 
τῆς 

καίων. τότε συγῆκαν 
οὐκ εἶπέν προσέχειν ἀπὸ 
ζύμης τῶν Φαρισαίων 
Σαδδυκαίων ἀλλὰ ἀπὸ 
διδαχῆς τῶν Φαρισαίων 
Σαδδουκαίωγ. 

Ν 
και 

14: 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Καὶ [του. 19.] 
ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρ- 

τους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὖκ 
εἶχον μεθ ἑαυτῶν ἐν τῷπλοίῳ. 

Ν ε] α καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς 
λέγων" ὁρᾶτε, βλέπετε 
ἀπὸ τῆς ἕύμης τῶν Φαρισαίων΄ 
καὶ --- τῆς ζἕύμης 
Ἡρώδου, καὶ διελογίζοντο 
πρὸς ἀλλήλους ὅτι 
ἄρτους οὐκ ἔχομεν. 

Ν Ν 4 3 ο 
καὶ γνοὺς' λέγει αὗτοῖς' 
τί 

4 ΄ 3 ὅτι ἄρτους οὐκ 
ε, 3 Αα 5 δὲ ι ἔχετε; οὕπω νοεῖτε οὖδὲ 
συνίετε; πεπωρωµένην | 
[νι. 62.] ἔχετε τὴν καρδίαν 
ς [ο 3 Ν 3, ὑμῶν; ὀφθαλμοὺς ἔχοντες 
ε] / ΣΧ 3! 

οὗ βλέπετε, καὶ ὦτα ἔχοντες 
οὐκ ἀκούετε, καὶ οὗ µνηµο- | 
γεύετε, ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους | 

” » Δ 

ἔκλασα εἷς τοὺς πεντα- 
. Ν / / 

κισχιλίους, καὶ πόσους κοφί- 
γους κλασμάτων 
ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ" δώ- 
θεκα. ὅτε καὶ τοὺς ἑπτὰ 
ες τοὺς τετακισχιλίους 

ιά (ὃ ’ πόσων σπυρίδων πληρώ- |. 
ματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ | 
λέγουσιν ἑπτά. καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς' οὕπω. συνίετε; 

96 

πλήρεις 
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[σα 

18 

14 

16 

16 

17 

ξ 108. «σεις ο, γ6δ α Β]πιά απ αἱ ἨΒει]ιραίάα, [6]. ὃ 99.] 

χν. 9].] 
20 

24: 

26 

22 Καὶ ἔρχονται εἷς Βηθσαϊδάν. 
μα , Ν ο 3ο λ κά αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα 

αὑτοῦ ἄψηται, καὶ ἔπιλαβόμενος τῆς χειρὸς 
τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώµης, 
καὶ πτύσας εἲς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς 
χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 

Ν 3 / 3” καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν' 
θρώπους, ὃ ὅτι ὥς δένδρα ὁ ὁρῶ περιπατοῦντας. 
εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ ἄπε- 

/ ο... [ο ϱ κατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν δηλαυγῶς ἅπαντα. 
καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων: 
μὴ εἲς τὴν κώµην εἰσέλθῃς. [1ᾳ, χααν. δ.] 

ο] / 
καὶ φέρονσιν 

βλέπω τοὺς ἂν- 

6 104. Τις Οοπ/ερείοη ο) Ρείαυ: Επί Απποώμοπιεπέ ο ἴἶιο Ῥαεείοι. 

Ἐλθὼν δὲ ὁ 1ήσοῦς 

εἲς τὰ μέρη 
Καισαρείας τῆς 
Φιλίππου 

/ ἠρώτα τοὺς 
μαθητὰςαὐτοῦλέγωγ' 

τία λέγου- 
σι οἳ ἄνθρωποι 
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ 
3 / ς Δ 

ἀνθρώπου; οἳ δὲ 
εἶπαν' 

ε Ν.. 2 4 
οἱ μὲν Ἰωάννην 

τὸν βαπτιστήνιἄλλοι 
δὲ Ἡλέίαν, ἕτεροι 
δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν 
προφητῶν. 

λέγει αὗτοῖς' 
ε ο) 9 / ὑμεῖς δὲ τίνα 

µε λέγετε εἶναι; 
5 ΔΝ Χ΄ ΄ ἀποκριθεὶς δὲ Ῥέμων 
Ἠέτρος εἶπεν" 

Ν΄ ος Ν ς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς 
[ν. [) [ο ” 

τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 
3 Δ Ν ς ἀποκριθὲς δὲ ὁ 

27 

28 

Καὶ ἐξηλθεν ὁ Ἰησοῦς 

Ν ε / καὶ οἱ µαθηταί 
/ αὐτοῦ εἷς τὰς κώμας 

ο] 

Ιζαισαρείας τῆς 
ΔΝ Α 

Φιλίππου. καὶ ἐν τῇ 
39 3 / ΔΝ ὀδῷ ἐπηρώτα τοὺς 

, Ν 5 Α / 

μαθητὰς αὐτοῦ λέγων 
Αα / /. αὐτοῖς' τίναμελέγου- 

ς ” σι οἳ ἄνθρωποι 
εἶναι; -- 

) οἳ δὲ 
Αν 3 3 / 

εἶπαν αὐτῷ λέγοντες 
3 

ὅτι Ἰωάννην 
τὸν βαπτιστήν, καὶ 
ἄλλοι Ἡλείαν, ἄλλοι 

Ν 4 ἁ Α δὲ ὅτι εἲς τῶν 
προφητῶν. 

ΔΝ 3 3 / 
και αυντος επηρωτα 

ει 2 ε ῶ ΔΝ / αὑτούς' Όμεῖς δὲ τίνα 
/ : κ 

µε λέγετε εἶναι ; 
Ν 

ἀποκριθεὶς ὁ 
/ ο 

Ἠέτρος λέγει αὐτῷ' 
8 / σὺ εἶ ὃ χριστός --- 

5 | | 

18 

19 

Καὶ 
3 / 3 - Αν ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 
αὐτὸν προσευχόµενον 
κατὰ µόνας συνῆσαν 

3 ς / αὐτῷ.  οἳ µαθηταί 

ΔΝ 

καὶ 
3 ή 3 

ἐπηρώτησεν αὖ- 
λέγων" , Ὕ 

τίνα µε 
ε ο λ λέ 

οἱ ὄχλοι λέγουσιν 
εἶναι ; 

Ν 
τους 

οἱ δὲ 
3 / ν ἀποκριθέντες εἶπαν; 

Ἰωάννην 
τὸν βαπτιστήν,ἄλλοι 
δὲ "Ἠλείαν, ἄλλοι 
δὲ ὅτι 
προφήτης τις τῶν 
ἀρχαίων  ἁνέστη. 
εἶπεν δὲ 

5ς ο) κ ΄. ὑμεῖς δὲ τίνα 
/ Ἆ µε λέγετε «εἶναι; 

Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν" 

τὸν χριστὸν 
τοῦ θεοῦ. 



ΜΑΠΤΤ. ΧΥΙ, ΜΑΕΚ τΙΗ. ΤΌΚΕ 1ΣΧ. [8 104, 

3 Α ο) ο 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" 
µακάριος εἰ, Ἀίμων 
Ἑαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ 
καὶ αἷμα οκ ἄπε- 
κάλυψέν' σοι ἀλλ 
ὃ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς 

18 οὐρανοῖ. κἀγὼ δέ - --- 
σοι λέγω ὅτι σὺ εἲ 
"Πέτρος, καὶ ἐπταύτῃ 
τῇ πἐτρᾳοἰκοδομήσω 
µου τὴν ἐκκλησίαν, 

Ν / αδὶ 3 ῃ 

καὶ- πύλαι ὥδου οὗ ἳ 
ῤ 3 : κατισχύσουσιν αὖ- 

19 τῆς δώσω σοι τὰς - - 
κλεῖδας τῆς ΄ βασι- 
λείας τῶν οὐρανῶν, 

ΣΑ 9 ΄ Εμ 
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ 
τῆς γῆς ἔσται δεδεµέ- 
νον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

νὰ 9 / 2 καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ 
ο. ο. 3 ε / 

τῆς γῆς ἔσταιλελυμέ- 
νον ἐν τοῖς οὐραγοῖς, 

ς / 20 τότε  διεστείλατο | 80 καὶ ἐπετίμησεν | 21 ὃ δε ἐπιτιμήσας 
τοῖς μαβηταῖς αὐτοῖς αὐτοῖς 

ἵνα ἵνα παρήγγειλεν 
δ ΔΝ 5 4 ὃ Ν λέ ὃ / λέ 

µηοενι εἰπωσιν οτι µήηθενι Λεγωσ'ιν µηθοενὲ Λεγειν 

αὐτός ἐστιν ὃ χρισ- 
τός, περί αὐτοῦ. τοῦτο, 

21 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ | οἱ καὶ ἤρξατο 
σ' Α ιό : / 9 Ν Ἰησοῦς  δεικνύειν διδάσκειν | 45 εἰπὼν 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ αὐτοὺς 
«/ ο) 5 ΑΝ 3 4 νο ϱ Α ὅτι δεῖ αὐτὸν εἷς ὅτι δεῖ ὅτι δεῖ 
« / 3 Ἱεροσόλυμα ἄπελ- ---- --- 

ο) Ν Ν εἰ Αα Ν εἰ Α θεῖν καὶ τὸν υἱὸν τοῦ τὸν υἱὸν τοῦ 
πολλὰ ἀνθρώπου πολλὰ ἀνθρώπου πολλὰ 

παθεῖν παθεῖν, καὶ ἀποδοκι- παθεῖν, καὶ ἀποδοκι- 
ἀπὸ τῶν µασθῆναι ὑπὸ τῶν µασθῆναι ἀπὸ τῶν 

Ν πρεσβυτέρων καὶ πρεσβυτέρων καὶ πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἀρχιερέων καὶ 

{ γραμµατέων τῶν  Ὑραμματέων γραμµατέων 
καὶ  ἀποκτανθῆναι καὶ ΄ ἀποκτανθῆναι καὶ  ἀποκτανθῆναι 

Α Φ Ν /, 
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ μετὰ τρεῖς καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ 

ἐγερθῆναι. ἡμέρας ἀναστῆναι. ἐγερθῆναι. 
-- 92 καὶ παρρησῖᾳα --- 

τὸν λόγον ἐλάλει. 
/ 229 καὶ προσλαβόµενος καὶ προσλαβόµενος -- 

δολ ε ΄. ς / 5 ολ ᾽ αὐτὸν ὅὃ Ἠέτρος ὁ Πέτρο αὐτὸν 
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν ἠρξατο ἐπιτιμᾶν 

μα. / ἵλ / 33 αὐτῷ λέγων' ἵλεώς αὐτῷ 
98 



5 14. ΜΑΤΊ. αγ]. ΜΑΕΚ ΤΗ. ΡΌΚΕ ΙΧ, 

σοι, κύριε οὐ μὴ ---- ---- 
ἔσται σοι τοῦτο. 

205 ὃ δὲ στραφεὶς 98 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ --- 
ἰδὼν τοὺς μαθητὰς 

εἶπεν τῷ αὐτοῦ ἐπετίμησεν 
Πέτρῳ. Ἠέτρῳ καὶ λέγει’ 
ὕπαγε ἀπίσω µου, ὕπαγε ὀπίσω µου, 
σατανᾶ. σκάνδαλον σατανᾶ, 
ε ἐμοῦ, ὅτι οὐ ὅτι οὗ 
φρογνες τὰ τοῦ φρονες τὰ τοῦ 
θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν θεοὸῦ ἀλλὰ τὰ τῶν 

24, ἀνθρώπων. τότε ὁ | 84 ἀνθρώπων. καὶ. {| 298 ἔλέγεν δὲ 
Ἰησοῦ -- προσκαλεσάµενος πρὸς 

εἶπεν τοῖς τον ὄχλον σὺν τοῖς πάντας" 
μαθηταῖς αὐτοῦ" μαθηταῖς αὑτοῦ 

εἴ τις εἶπεν αὐτοῖς ὅστις εἴ τις 
θέλει ὁὀπίσω µου θέλει ὀπίσω µου θέλει ὀπίσω µου 
ἐλθεῖν ἁπαρνη- ἀκολουθεῖν, ἁπαρνη- ἔρχεσθαι ἄρνη- 
σάσθω ἑαυτὸν καὶ σάσθω ἑαυτὸν καὶ σασθω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν ἁράτω τὸν σταυρὸν ἁράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ --- αὐτοῦ - αὐτοῦ καθ ἡμέραν 
καὶ  ἀκολουθείτω καὶ ἀκολουθείτω καὶ  ἀκολουθείω 

2ὔ µοι. ὃς γὰρ ἐὰν |θῦ µοι. ὃς γὰρ εἄν]|24 µοι ὃς γὰρ ἐὰν 
θέλῃ τὴν ψυχὴν θέλῃ τὴν ψυχὴν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ σῶσαι, ἆπο- αὐτοῦ σῶσαι, ἄπο- αὐτοῦ σωσαι, ἆπο- 
λέσει αὐτήν' ὃς λέσει αὐτήν' ὃς λέσει αὐτήν. ὃς 
δᾶν ἀπολέσῃ τὴν ὃἂν ἀπολέσει τὴν ὃδᾶν ἀπολέσῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ένεκεν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 
ἐμοῦ --- ἐμοῦ καὶ τοῦ εὖἲ- ἐμοῦ, --- 

εὑρήσει αγγελίου, σώσει οὗτος σώσει 
26 αὐτήν. τί γὰρ | 96 αὐτήν. τί γὰρ | 26 αὐτήν. τί γὰρ 

ὠφεληθήσεται ᾖἄν- ὠφελεῖ ἄν- ὠφελεῖται ἄν- 
θρωπος, ἐὰν τὸν θρωπον. θρωπος 
κόσμον ὅλονκερδήσῃ κερδῆσαι κερδήσας 

τὸν κόσμον ὅλον τὸν κόσμον ὅλον, 
τὴν δὲ ψυχὴν καὶ ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας 

αὐτοῦ ξηµιωθή ; ῥημιωθῆναι τὴν ἢ ἕηµιωθείς ; 
ἢ τί | 87 ψυχὴν αὐτοῦ; τί 

δώσει ἄνθρωπος γὰρ δοῖ ἄνθρωπος -- 
ἀντάλλαγμα τῆς ψι- ἀντάλλαγμα τῆς ψυ- 
χῆς αὐτοῦ ; 86 χῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ | 26 ὃς γὰρ 

[αῇ, 99; αν, 4.] 

9 Β μα 
ἐαν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 

ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 

μοιχαλίδι καὶ. ἆμαρ. 

τωλῷ, καὶ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

. Του, 88, 

νυν 

ἂν ἐπαισχυνθῇ με 
καὶτοὺς ἐμοὺς λόγους 
[6]. Ῥοσπι, 1, 16.] 

[αι. 29.] 
Αα ς τοῦτον ὁ 

εἰ ΔΑ » / υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
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2; 

25 

μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρ- 
χεσθαι ἐν τῇ δόξῃ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
[χχν. 51] μετὰ τῶν 
ἀγγέλων | 
αὐτοῦ, καὶ τότε ἆπο- 
δώσει ἑκάστῳ κατὰ 
[Ῥοπη. Π. θ.] 

ΔΝ . . ε) .. 

τὴν πρᾶδιν αὐτοῦ. 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι εἰσίν τινες 

[ο κ ε / 

τῶν ὧδε ἑστώ- 
των οἵτινες οὗ μὴ 
γεύσωνται θανάτου 
4 Αλ 5 Ν έως ἂν ἴδωσιν τὸν 
εἰ Γω 3 / υἱὸν τοῦ ἀγθρώπου 

3 / 3 

ἐρχόμενον ἐν 
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

[αἱ ακίν. 50.] 

6 105. 

ΣΤΗ. 

Καὶ μεθ 

ς [ο 

ἦμερας ἓξ 
/ ε παραλαμβάνει ὅ 

5 ο Ν / 
Ἰησοῦς τὸν Ἰέτρον 

Ν 1) ΔΝ καὶ Ἰάκωβον καὶ 
᾿Ἰωάννην 

τὸν ἄδελφον 
) Α νο 5 / 

αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 
αὐτοὺς εἲἷς ὄρος 

5 

ψηλὸν κατ ἰδίαν 

καὶ ᾿μετεμορφώθη 
έμπροσθεν αὐτῶν, 
καὶ ἔλαμψεν τὸ 

/ 3 

προσωπον αυ- 

τοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ 
ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 

2 

ὧδε τῶν 

3 ι / 5 ἐπαισχυγθήσεται αὐ- 
/ ϱ 

τὸν. όταν 

ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
[κ 2Τ.] μετὰ τῶν 
ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

ΙΧ. 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' 
5 Ν / 6 

ἁμὴν λέγω ἡὑμῖν 
ὅτι εἶσίν τινες 

ἑστη- 
/ ιά 3 Ν 

κότων οἵτινες οὗ μὴ 
γεύσωνται θανάτου 
ἕως ἂν ἴδωσιν 

τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν 
[νή. 9δ] δυνάµει. 
[), κιἩ. 26.] 

2/ 

Τπαπεβφιιγαζῖοτι οἳ ᾖ6δι. 

Ν ΔΝ Καὶ μετὰ 

ς / δό 

ἡμέρας εξ 
ιά ε 

παραλαμβάνει ὁ 
3 α Ν / 

Ἰησοῦς τὸν Ἠέτρον 
Ν Ν τ/ Ν 

καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ 
κ. » /, 

τὸν Ιωάννην, 

Δ / καὶ ἀναφέρει 
ε] Ν 3 3 αὐτοὺς εἰς ὄρος 

ὑψηλὸν κατ ἴδίαν 
μόνους --- 

/ καὶ  µετεµορφώθη 
ἔμπροσθεν αὐτῶν, 

9 Ν καὶ τὰ 
5ς / 3 Αα 5 / ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 

Ν 
στίλβοντα λευκὰ 
λίαν οἷα γναφεὺκ ἐ ἐπὶ 
τῆς γῆς οὗ δύναται 

100 

28 

29 

ἐπαισχυνθήσεται 
ὅταν 

ἔλθη ἐν τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ καὶ 

τοῦ πατρὸς : καὶ 
Γα ε / 3 / 

τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

λέγω δὲ ὁ ὑμῖν ἆλη- 
ὣς, εἰσίν τινες 

τῶν αὐτοῦ ἑστη- 
κότων ο οὗ μὴ 
γεύσωνται θανάτου 
ἕως ἂν ἴδωσιν 

τὴν βασιλεῖαν τοῦ 
θεοῦ. 

[ο καὶ. 21.1. 

Ἐγένετο δὲ : μετὰτοὺς 
λόγους τούτους ὡσεὶ 

ΔΝ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ 
παραλαβὼν 

Πέτρον 
καὶ 

Ἰωάννην καὶ 
᾿Ἰάκωβον 

ὁ / 
ἀνέβη 

ϱ) ...ι εἰς τὸ ὄρος 

προσεύξασθαι. 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
προσεύχεσθαι αὐτὸν 

τὸ εἶδος 
τοῦ προσώπου αὖ- 
τοῦ ἕτερον καὶ ὅ 
ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτων" 

--- 
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ὃ καὶ | 4 οὕτως λευκᾶναι. καὶ | 80 καὶ 
ἰδοὸ ὤφθη αὐτοῖς ὤφθη αὗτοῖς ἰδοὺ 

ι ἄνδρες δύο συνελά- 
λουν αὐτῷ, οἵτινες 

Μωῦσῆς καὶ ἦσαν Μωῦσῆς καὶ 
λείας Ἠλείας σὺν Μωῦσεῖ Ἠλείας, 

συνλα- καὶ σαν συνλα- 
λοῦντες μετ αὐτοῦ λοῦντες τῷ Ἱη- 

σοῦ. 81 οἱ ὀφθέντες ἐν 
---- ---- δόέη ἔλεγον τὴν . 

ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ᾿ 
ἤμελλεν πληροῦν ἐν 

---- ---- 92 Ἱερουσαλήμ. ὃ δὲ 
Ἠέτρος καὶ οἱ σὺν αὖ- 
τῷ ἦσαν βεβαρη- 
μέγοι ὕπνῳ: διαγρη- 
γορήσαντες δὲ εἶδαν 
τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς 
συγεστῶτας αὐτῷ. 

--- --- 88 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ δια- 
χωρίζεσθαι αὐτοὺς 
ἀπ᾿ αὐτοῦ 

4, ἀποκριθεὶς δὲ ὅ καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ Ἰέτρος «εἶπεν ὁ- Ἰέτρος λέγει εἶπεν ὃ Ἰέτρος 
τῷ Ἰησοῦ. κύριε, τῷ Ἰησοῦ. ρἀββεί, πρὸς τὸν Ἰησοῦν' 

καλόν καλόν ἐπιστάτα, καλόν 
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 
εἰ θέλεις, πουήσω καὶ ποιήσω- καὶ ποιήσω- 

ὧδε ς τρεῖς σκηνάς, µεν µτρεῖς σκηνάς, µεν  σκηνάς τρεῖς 
σοὶ μίαν καὶ σοὶ μίαν καὶ µίαν σοὶ καὶ 
Μωῦσει μίαν καὶ Μωῦσει µίαν καὶ µίαν ἹΜωῦσε καὶ 
Ἠλείᾳ μίαν. Ἡλείᾳ μίαν. οὗ μίαν , Ἠλείῳ μὴ 

-- γὰρ ᾖδει τί ἀποκριθῇ" εἰδὼς ὃ λέγει. 
[νν. 6, 7.] ἔκφοβοι γὰρ ἐγέ- [νου, ο4-] 

νοντο. 
ὅ ἔτι αὐτοῦ Ἅλα- 4, ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέ- 

λοῦντος, ἰδοὺ καὶ ἐγένετο γοντος ἐγένετο 
νεφέλη φωτεινὴ νεφέλη γεφέλη 
ἐπεσκίασεν αὐτούς, ἐπισκίαζουσα αὐτοῖς, ἐπεσκίαζεν αὐτούς' 

3 [ά Ν.. 1 

[ποτ. ϐ.] ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ 
ο τ-- ---- εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἷς 

καὶ ἰδοὺ, καὶ 96 τὴν νεφέλην. καὶ 
φωνὴ ἐκ τῆς ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς φωνὴ ἐ ἐγένετο͵ ἐκ τῆς 
νεφέλης λέγουσα" νεφέλης' νεφέλης λέγουσα" 
οὗτός ἐστιν ὃ υἴός' οὗτός ἐστιν ὁ υἱός| ' οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 
μου ὅ ἀγαπητός µου ὃ ἀγαπητός µου ὁ ἐκλελαγμένος, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα: -- -- 

ϐ ἀκούετε αὐτοῦ. καὶ ἀκούετε αὐτοῦ. αὐτοῦ ἀκούετε, 
'101 
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ἀκούσαντες οἱ µαθη- 
ταὶ ἔπεσαν ἐπὶ 
πρόσωπον αὐτῶν καὶ 
ἐφοβήθησανσφόδρα: [που. ϐ.] [νου. 94.] 

7 καὶ ) προσῆλθεν, ὁ Ἴη- --- --- 
σοῦς καὶ ἀψάμεγος 
αὐτῶν εἶπεν' ἐγέρθητε 
καὶ μὴ «φοβεῖσθε.ι 

8 ἐπάραγτες δὲ τοὺς] 8 καὶ 96 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τὴν φωνὴν 

ἐξάπινα περιβλεψά- 
οὐδένα µενοι οὐκέτι οὗ ενα εὑρέθη 

εἶδον εἰ μὴ τὸν εἶδον ἀλλὰ τὸν 
΄Σησοῦν µόνον Ἰησοῦν µόνον μεθ Ἰησοῦς μόνος, 

9 καὶ κατα-| Ὁ ἑαυτῶν. καὶ κατα- στ 
βαινόγτων αὐτῶν ἐκ βαινόντων αὐτῶν ἀπὸ 
τοῦ ὄρους ἐνετείλατο τοῦ  ὄρουςδιεστείλατο 
αὐτοῖς ὁ Ἴησοῦς λέ- αὐτοῖς 
γω μηδενὶ εἴ- ἵνα μηδενί -. 
πήτε τὸ ὅραμα ἃ εἶδον καὶ αὐτοὶ 

ἕως οὗ ὁ διηγήσωνται, ὅταν ὁ ἐσίγησαν 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ νεκρῶν ἐγερύῇ. ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 

--- 10 καὶ τὸν λογον καὶ 
ἐκράτη- οὐδενὶ ἀπήγγειλαν 

: 
σαν ἐν ἐκείαις ταῖς 

ἡμέραις οὐδὲν ὧν 
πρὸς έαυ- ἑώρακαν. 

τοὺς συζητοῦντες τί 
-- ἐστιυ τὸ ἐκ νεκρῶν π- 

ἀναστῆναι, 
10 καὶ ἐπηρώτησαν αὖ- 11 καὶ ἐπηρώτων αὖ- ---- 

τὸν οἱ μαθηταὶ λέ- τὸν λέ- 
Ύοντες" τί οὖν οἱ Ύοντες' ὅτι 
γραμματεῖς λέγουσιν λέγουσιν 

οἳ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
ὅτι γραμματεῖς ὅτι 

Ἡλείαν δεῖ ἐλθεῖν Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν 
11 πρῶτον : ὅ δὲ ἄποκ- | 12 πρῶτον ; ὁ δὲ -- 

ριθεὶς εἶπεν" ἔφη αὐτοῖς' 
Ἠλείας μὲν έρχεται Ἠλείας ἐλθὼν 

καὶ ἄποκατα- πρῶτον ἀποκαθ- 
στήσει πάντα, ιστάγει πάντα. καὶ 

πῶς γέγραπται ἐπὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
που; ᾖἵνα πολλὰ 

[νογ. 19.] πάθῃ καὶ ἐξουθενωθῃ. 
12 λέγω δὲ ὑμῖν 1 19 ἀλλὰ λέγω κμῖν - 

ὅτι Ἠλείας ἤδη ὅτι καὶ Ἠλείας 
102 
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ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγ- 
3 / 3 3 

γωσαν αὐτόν, ἀλλ 
2 9 ο 
εποιησαν εν αυτῳ |’ 

ὅσα ἠθέλησαν' 

φ δν ς εἰ μα οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου  µέλλει 

9 

πάσχειν ὑπ' αὐτῶν. 
τότε συνῆκαν οἱ µα- 

Να ν.. ιά 

θηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάν- 
ς 8 

γου βαπτιστοῦ εἶπεν 
αὐτοῖς. 

19 

ΜΑΡΕ ΙΧ. 

ἐλήλυθεν, 
καὶ 

ἐποίησαν αὐτῷ 
ὅσα ἤθελον, καθὼς 
γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

6 106. Οιμε οἱ α ΠΏεπιοπίαο (απά Ώεα] απᾶ Ῥιππῦ) Ῥοη. [0-8 99.] 

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς 

3 
τὸν ὄχλον, 

προσ- 
ῆλθεν αὐτῷ ἄνθρω- 
πος 

γονυπ ετῶν 

αυτόν 

16 καὶ 
λέγων" κύριε, 

/ 

ἐλέῃησόν 
µου τὸν 

υἱόν, [νου. 16] 
ο 
ότι -- 

σελη- 
/ 

γιάζεται 
καὶ κακῶς 

/ / 

πάσχει" πολλάκις 
γὰρπίπτει εἷς τὸ πὂρ 

Δ / 3 Ν 

καὶ πολλάκις εἰς τὸ 
ὕδωρ. 

14 Καὶ ἐλθόντες πρὸς 

Ν Ν τοὺς μαθητὰς 
3 3 εἶδον ὄχλον 

Δ ν ΕΙ Ν πολὺν περὶ αὐτοὺς 
καὶ γραμματεῖς συζη- 
τοῦντας πρὸς αὐτούς. 
ΔΝ α ς 3 καὶ εὐθὺς πᾶς ὅ ὄχλος 

9ο 3 ν. 3 

ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμ- 
μά Ν 

βήθησαν, καὶ προσ- 
τρέχοντες 

16 

3 / ἠσπάζοντο 
αὐτόν. καὶ ἐπηρώτη- 
σεν αὐτούς; τίσυζη- 

Ν 3 

τεῖτε πρὸς αὐτούς' 
καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἲς 

κά ἐκ τοῦ ὄχλου" 
/ 

διδάσκαλε, 

16 

” , 
ἤνεγκα τόν 

υἱόν πρός σε, 

ἔχοντα πνεῦμα 
ἄλαλον, 

18 ν 6 94 μα 
και οπου εαν αυτον 

97 

88 

99 

Ἐιγένετο δε 

τῇ ἐξῆς ἡμέρᾳ κατ- 
ελθόντῶν αὐτῶν ἀπὸ 
τοῦ ὄρους συγήντη- 

3 μέ σεν αὑτῷ ὄχλος 
πολύς, 

καὶ ἰδοὺ 

3 / ἀνήρ 
3 μ. α 3 3 / ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόη- 

/. / 

σεν λέγων. διδάσ- 
/ / καλε, δέοµαί σου, 

3. / 3 ολ ". 

ἐπίβλεψαι ἐπὶ τὸν 
υἱόν µου, 
μή 

ὅτι µονογενής µοι 
3 /. Ν 3 Ν 

ἐστίν, καὶ ἰδοὺ 
πνεῦμα 

κ ΤΠία παγχα(ίνο {5 ἴ]ιο οἴπιας οἱ 6 99 ποπι Μαν]ς Ρροΐπέ οξ τίαυψ, 
105 
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καταλάβῃ λαμβάνει αὐτὸν καὶ 
ἐξαίφνης κράξει καὶ 

ῥήσσει, σπαράσσει αὐτὸν 
ἀφρίζει καὶ τρί- μετὰ ἀφροῦ 

ζει τοὺς ὀδοντας καὶ 
ζηραίνεται" μόγις 

Ν 

καὶ 
/ μα προσήνεγκα αὐτὸν 

τοῖς µαθη- 
ταῖς σου, 

καὶ 
3 2δ 1 3 

οὐκ ἠδυνήθησαν αὖ- 
τὸν θεραπεῦσαι. 
ε] ϐ Ν δὲ ς 32 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Τη- 
σοῦς εἶπεν Ὠὢ γεν- 

Ν 

εὰ ἄπιστος καὶ διεσ- 
τραµµένη, ἕως πότε 
μεθ ὑμῶν ἔσομαι; 

έως πότε 
3 / ς 2 / 

ἀνέξομαι ὑμῶν ; φέ- 
/ 3 ὧδ 

ρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. 

[νου, 15.] 

19 

20 

21 

26 

28 

24: 

ἶνοι. 16. .] 
καὶ εἶπα τοῖς µαθη- 
ταῖς σου ἵνα αὐτὸ 
ἐκβάλωσιν, καὶ 
οὐκ ἴσχυσαν. 

ὃ δὲ ἀποκριθεὶς 
αὐτοῖςλεγει' ὤγεν- 

εὰ ---- 
5 / ἔως πότε 

πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
ἕως πότε 

» 

ἀγέξομαι ὑμῶν; Φφέ- 
/ ρετέ αὐτὸν πρός µε. 

, ν νι 
καὶ Ίνεγκαν αυτον 

Ν 3 / Δ 

πρὸς αὐτόν. καὶ 
30 3. ΑΝ 

ἰδὼν αὐτὸν, 
[νου. 18.) τὸ 
πνεῦμα εὐθὺς συνεσ- 
πάραξεν αὐτόν, καὶ 
πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς 
ἐκυλίεο ἀφρίζων., 
καὶ ἐπηρώτησεν τὸν 
πατέρα αὐτοῦ: πόσος 
Χρόνος ἐστὶν ὥς 
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ; 
ὃ δὲ εἶπεν ἐκ παι- 
διόθε. καὶ πολ- 
λάκις καὶ εἲς πΌρ αὖ- 
τὸν ἔβαλεν καὶ εἰς 
ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ 
αὐτόν ἀλλὰ εἴ τι 
δύνῃ, βοήθησον ἡ ἡμῖν 
σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. 
εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνῃ; 
πάντα δυνατὰ τῷ 
πιστεύοντι. εὐθὺς 
κράξας ὃ. πατὴρ τοῦ 
παιδίου ἔλεγεν' πισ- 

104 

ὁ δὲ Ἰησοῦς, 

41 

42 

ἀποχωρεῖ ἀπ' αὐτοῦ 
συντρῖβον αὐτόν. καὶ 
ἐδεήθην 

τῶν µαθη- 
τῶν σου ἵνα 
3 / 9 Ν 

ἐκβάλωσιν, αὗτο, καὶ 
Ε) 9 / οὐκ ἠδυνήθησαν. 

ν 9 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Τη- 
σοῦς εἶπεν ὦὢ Ύεν- 
εὰ ἄπιστος καὶ διεσ- 

/ 4 / τραμµένη, ἕως πότε 
ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς 

καν 

3 ς [ο ἄνεξομαι ὑμῶν ; 
προςάγαγε ὧδε τὸν 
υἱόν σου. 
3] δὲ / ἔτι δὲ προσερχοµένου 
αὐτοῦ 

4 μν Ν ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ 
δαιµόνιον καὺ συνεσ- 
πάραξεν' 
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16 

19 

90 

21 

: ό 

καὶ ἐπετίμησεν 
35. ς Τ ο) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 

καὶ ἐξῆλ- 
0εν ἂἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 
δαιµόνιον, 

καὶ ἐθεραπεύθη ῥὁ 
ὧ ΑΔ / παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας 

ἐκείνης. 

/ / τότε προσελθόντες 
οἳ µα- 

Δ ω θηταὶ τῷ 
5] Αα 3 3/ 

Ἰησοῦ κατ ἰδίαν 
εἶπον" διατί 

ζ 3 5 ΄ 

ἥμεις οὐκ ἡδυνή- 
θηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 
ς ολ / » ο π 
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς' διὰ 
τὴν «ὀλιγοπιστίαν 
ἡμῶν: ἀμὴν γὰρ λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίσ- 
τιν ὣς κόκκον σινά- 

” 

πεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει 
[ο { ” 

τουτῷ"' µετάβα ἔνθεν 
. Ν ἐκεῖ, καὶ µεταβή- 

Ν 3 ΔΝ 3 

σεται, καὶ οὐδὲν ἆδυ- 
ς 

γατήσει ὑμῖγ. 

20 

7 

25 

τεύω: βοήθει μου τῇ 
ἀπιστίᾳ. ἰδὼν ὲ 
ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπι- 

/ ς 3 

συντρέχει ὃ ὄχλος, 
ἐπετίμησεν 

τῷ 
΄ 3 ’ α πγεύµατι τῷ ἀκαθάρ- 

τῳ λέγων αὐτῷ" τὸ 
ἄλαλον καὶ κωφὸν 
πγεῦμα, ἐγὼ ἐπι- 

/ 3 τάσσω σοι, ἐξελθε 
ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι 

3 / 3 32 / 

εἰσέλθῃς εἷς αὐτόν. 
Ν ; Ν Ν 

καὶ κράξας καὶ πολλὰ 
σπαράξας ἐξῆλ- 
θεν 

ο... καὶ ἐγέ- 
νετο ὡσεὶ νεκρός, 
ὥστε τοὺς πολλοὺς 

λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 
5 Ν” Α / 

ὁ δὲ Τησοῦς κρατήσας 
τῆς .χειρὸς αὐτοῦ 
3) / Δ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ 
ἀνέστη. 

Ν 3 / 3 καὶ εἰσελθόντος αὔ- 5 
τοῦ ες οἶκον οἱ µα- 
θηταὶ αὑτοῦ 

3 3Ω/ κατ ἰδίαν 
3 / 3 ἐπηρώτων αὐτόν" 
9 ε η) 3 3 / ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνή- 
θηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς' 

τοῦτο 
τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
ὃν πα ἐξελθεῖν εἰ 

ἐν προσευχῆ. 
[όµ τοι. α. 39.] 

105: 
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Ε / ἐπετίμησεν δε 
ς 5 ων) .. 
ὁ Ἰησοῦς τῷ 

πνεύµατι τῷ ἀκαθάρ- 
τῳ, 

8 - 

καὶ ἱάσατο τὸν παῖδα 
Ν 3 / 3 

καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν 
ΑΦ Ν 3 

τῷῳ πατρι αυτου. 

[ῷ, αν, ϐ.] 

ἑξε- 
πλήσσοντο δὲπάντες 
ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι 
τοῦ θεοῦ. 
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5 107. «Θεοοπᾶ Αππιουμοσπιοηί ο) ιο Ῥαδθίοι. 

--- ---- 

Ἄυσ- 
τρεφοµένων δὲ αὐτῶν 
ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ 

ἐξελθόντες 

πορεύοντο 

Αν 3 ο - Ν ὶ 

εἶπεν αὗτοῖς καὶ ἔλεγεν 
ε 39 Α α 

ὁ Ἰησοῦς' -- ὅτι--- 

/ 

μέλλει ὁ υἱὸς ὁ υἷὸς 
/ Α 5 / 

τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀνθρώπου 
(δ 3 3 παραδίδοσθαι  εἲς παραδίδοται εἰς 

ο / 2 χεῖρας :ἀγθρώπων, χεῖρας ἀνθρώπων, 
ΔΝ ω᾿ . 

καὶ  ἀποκτενοῦσιν καὶ  ἀποκτενοῦσιν 
γ Ν ῤ Ν 

αὐτόν, καὶ αὐτόν, καὶ ἀποκταν- 
τῇ τρίτῃ θεὶς 

ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. | 
ἐλυπήθησαν σφόδρα. ---- 

μετὰ 

--- 92 οἳ δὲ ἠγνόουν τὸ 
ῥῆμα, 

Ν 

--.- και 

Γλαφ. 3 - 
αυτον επερωτήησαι. 

80 Κ ἄκειθεν 

παρε- 

διὰ τῆς Ταλιλαίας, 
Νο 5 ελ καὶ οὖκ ἤθελεν ἵνατις 

γνοῦ: ἐδίδασκεν γὰρ 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 

αὐτοῖς 

τρεῖς 
ἡμέρας ἀναστήσεται. 

ἐφοβοῦντο 

48ὺ Πάντων δὲ θαυμα- 
/ Εμ) Φ 

ζόντων ἐπὶ πᾶσιν 
ω / 

οἷς ἐποίει, 

εἶπεν πρὸς 
λ Δ 3 Αα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" 

44. θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ 
ὥταὑμῶντοὺς λόγους 
τούτους ὁ γὰρ υἱὸς 

 ὁὃ ιά Α 
τοῦ ἀνθρώπου μέλλει 

/ 9 παραδίδοσθαι εἷς 
χειρας ἀνθρώπων, 

4ὔ οἳ δε ἠγνόουν τὸ 
ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἣν 
παρακεκαλυμµέγον 
9 5. “ 8 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα μὴ 
αἴσθωνται αὐτό, 
καὶ ἐφοβοῦντο 
ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ 
τοῦ ῥήματος τούτου. 

ὁ 108. Τίιο Ῥέεορ ο) Τγνωε Μοπεῃ. [6/- δ 196.] 
ιά Α Ἠλθόντων δὲ αὐτῶν ες ἸΚζαφαρναοὺμ, 

προσῆλθον οἳ τὰ δίδραχµα λαμβάνοντες 
τῷ ἨἩέτρῳ καὶ εἶπαν' ὃ διδάσκαλος ὑμῶν 

3 λ. . δίὸ λέ, / Ν 3 οὗ τελεῖ δίδραχµα; λέγει ναί, καὶ εἶσελ- 
θόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ 
3 ω { ο) / ε Ἰησοῦς λέγων: τί σοι δοκεῖ Σίμων; οἱ 

µ Αα 2 Αα δ ΔΑ / / βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν 
{ ερ) οκ ΛΑ ερ 5. Ἀ δν τέλη ἢ κῆνσον ; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ 
ο 9 .{ / 3 κ ο τῶν ἀλλοτρίων ; εἴπόντος δέ. ἀπὸ τῶν 

9 / | ο 5 3} Αα ΄ ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἄραγε 
9 / {3 ε ς 7 9 κ Χ ἐλεύθεροί εἶσιν οἳ υἱοί, ἵνα δὲ μὴ σκαγ- 

/ 3 3, ΔΝ 3 ο δαλίζωµεν αὐτούς, πορευθεὶς εἷς θάλασσαν 
βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον 
ἰχθὺν ἄρον, καὶ ἀγοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 

ς ρ 3 α Ν Χ 

εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς 
αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 
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988 Καὶ ἦλθον εἲς| --- 
Καφαρναοσύμ. 



8109.] ΜΑΤΤ, ΧΥΠΙ, ΜΑΕΕ 15, ΗΡΚΕ Τχ. 

β 109, ιο {9 ἔἶνο (γεωλεσὶ (ῶν ἔιο Κὐιράσπη ο) Ἡεαυοι)ἃ Τ0/ 8 901.] 

ΧΥΤΠΙ. 

1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ προσῆλθον οἱ 
μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 

/ ε λέγοντες' τίς ἄρα 
μείζων ἐστὶν 
3 / [ο 3 

ἐν βασιλείᾳ τῶν οὗ- 
ρανῶν; 

[χνῃ, 25.] 

ἵκκ. 36.] 

2 καὶ προσκαλε- 
σάµενος παιδίον 
ἔστησεν αὐτὸ ἐν 

/ 53 µέσῳ αὐτῶν 

νι 5 
καὶ ειπεν’ 

Ε] ΔΝ /, ς ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ 
γένησθεῶςτὰπαιδία, 

9 Δ 9 / ο οὗ μὴ εἰσέλθητε εἰς 
Δ / ϱ 

τὴν βασιλείαν τῶν 
[ο Φ 

οὐρανῶν. ὅστις οὖν 
{ Ν 

ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 

Ἁ { οὗτός ἐστιν ὃ μείζων 
3 - Α ἐν τῇ βασιλειᾳ τῶν 

3 κ Αα Ν Δ 3 οὐρανῶν, καὶ ὃς ἐὰν 
΄ Φ δέξηται ἓν 

/ Ἀ παιδίον τοιοῦτο 
3 ο ὁ} / / ἐπὶ τῷ ὀνόματί 

/ 

µου, ἐμὲ δέχεται. 

1 980 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενό- 
µεγος ἐπηρώτα αὖ- 
τούς τί ἐν τῇ ὃδῷ 

Θά 
ἐσιώπων" πρὸς ἀλλή- 
λους γὰρ διελέχθη- 

3 - τω ῤ 

σαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς 
μείζων. 

Ν ΄ 9 / καὶ καθίσας ἐφώνη- 
Δ / Ν σεν τοὺς δώδεκα καὶ 

λέγει αὐτοῖς' εἴ τις 
θέλει πρῶτος εἶναι, 
ἔσται πάντων ἔσχα- 

96 

Δ / / 
τος και παντων διά- 

986 κογνος. καὶ λα- 
ὼν παιδίον 

ἔστησεν αὐτὸ ἐν 
µέσῳ αὐτῶν, καὶ 
ἐναγκαλισάμενος αὖ- 
τὸ [χ. 16] εἶπεν 
αὐτοῖς' 

Α 97 ὃς ἂν 
ἓν τῶν 

παιδίων τούτων δέξ- 
3 ΑΔ ο 3 4 ) ται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 

µου, ἐμὲ δέχεταὶ καὶ 

107 

διελογίζεσθε; οἳ δὲ. 

46 ᾿Εισῆλθεν δὲ δια- 
λογισμενὸς ἐν αἳ- 
τοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη 
µείζων αὐτῶν. 

47 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰ- 
δὼς τὸν διαλογισμὸν 
τῆς καρδίας αὐτῶν, 

[νετ, 46.] 

[κνῃ, Τ-10: κκ. 
26, ο7.] 

έπιλα- 
/ /. βόµενος παιδίου 

ἔστησεν αὐτὸ 
Σε .. 

παρ εαυτῷ, 

ν - 
και εἶπεν 

αὐτοῖς' 

ἁ 3) ὃς ἐὰν 
/ - 9 

δέξηται τοῦτο τὸ 
παιδίον 

ὲ νο δν , 
πι τῷ ονόματι 

µου, ἐμὲ δέχεται" καὶ 



ΜΑΤΊ, ΧΥΠΠ, ΜΑΤΚ 1Σ, ΜΟΚΕ 1Χ. [68 110, 111. 

ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται 
[6ς. 40.1 οὐκ ἐμὲ δέχεται ἆλ- έχεται 

λὰ τὸν ἀποστείλαντά τὸν ἀποστείλαντά 
με. µε [Φῷ.σκ. 16.1 

[ῷ, αἰ͵ 11] --- ὅ γὰρ μικρότερος ἐν 
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 
οὗτός ἐστιν μέγας. 
[ῷ να, 28.] 

8 110, Τοϊσαοη. 

-- 188 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάνης 49 ᾽Αποκριθεὲς δὲ ὁ Ἰωάννης 

59 

[α. 421141 

4 διδάσκαλε, εἰδομέν τινα 
3 2 5 4 / 3 μά ἐν τῷ ὀγόματί σου ἐκβάλ- 

/ Δ 

λοντα δαιμόνια, ὃς οὖκ ἆκο- 
Ν λουθεῖ ἡμῖν, καὶ ἐκωλύομεν 

3. ϱ 3 3 Αα 

αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολουθεῖ 
ἡμῖν. ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" 

μὴ κωλύετε αὐτόν" 
38 λ / 9 ἁ / οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήῄσει 

Ν Φ / δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
ΔΝ / Ν καὶ δυνήσεται ταχὺ κακο- 

λογῆσει µε' ὃς γὰρ οὓκ ἐστιν 
καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 
Ν η . ΄ ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ἡμᾶς ποτή- 
ῥριον ὕδατος ἐν ὀνόματί µου, 
9) ο) / 

ὅτι χριστοῦ ἐστέ, ἁμὴν λέγω 
ε ο. 4 3 ν 5 / Ν ὑμῖν ὅτι οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν 
μεσθὸν αὐτοῦ. 

8. 3 / 3 / εἶπεν' ἐπιστάτα, ἐιδομέν τα 
μα ο 3 / / 3 / ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλ- 
λοντα δαιμόνια, 

καὶ ἐκωλύσαμεν 
μμ σ 3 Ε) ΛΑ 5 αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ 

« ο ως λ Ν 3 ΑΔ 60 ἡμῶν. | εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν 
Ἰησοῦς μὴ κωλύετε' 

Θ Ν 3 9) 
Ός γὰρ οὔκ.έστιν 

ϱ 5 ε 4 ς 9 / 

καύ ὑμῶν, υπέρ υμῶν ἐστίν. 

---- [αὶ. 28. 

6 111. Τῇιο Ὠοσίγόπο ο) Οῇεποςε, 

6 ὋὉς ὃ ἂν σκανδα- 
λίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν 
τούτων τῶν Ἠπισ- 
γευόγτων εἷς ἐμε, 
συμφέρει αὐτῷ 

ἵνα κρεµασθῃ 

μύλος 
3 Ν Ν Ν / ὀνικὸς περὶ τὸν τρά- 
χῆλον αὐτοῦ καὶ 
καταποντισθῇ ἐν τῷ 

μὰ ιά πελάγει τῆς θαλάσ- 
σης. 

ὔ οὐαὶ τῷ κόσµω ἀπὸ οὐαὶ τῷ κόσµῳ 

Α 42 Ἰκαὶ ὃς ἂν σκανδα- 
λίση ἕνα τῶν μικρῶν 
τούτων τῶν Ἅπισ- 

/ τευόντων, 
/ 3 3 

καλόν ἐστι αὐτῷ 
μᾶλλον 

εἰ 
/ /' περίκειται μύλος 

ὀνικὸς περὶ τὸν τρά- 
3 Α Ν 

χήλον αὑτοῦ καὶ 
βέβληται εἰς 

τῆν θαλάσ- 
σαν. 

108 

[ᾷ). αν, 9.] 

3 
[λνσιτελεῖ αὐτῷ 

5 

εἰ λίθος μυλικὸς 
/. περίκειται 
περὶ τὸν τρά- 

χῆλον αὐτοῦ καὶ 
ἔρριπται εἲς 

τὴν θάλασ- 
Α 93 σαν, ἢ ἵνα σκανδα- 

/ ” [α᾿ 

λίσῃ τῶν µμικρῶν 
τούτων ένα.] 



δ111.1ΜΑΤΊ, ΧΥΙΠΙ, ΜΑΗΕΚ ΙΧ. [πυκα τΣ.] 

τῶν . σκανδάλων" 
ἀνάγκη γὰρ ἐστιν 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 

Ν 3” Α 3 

πλὴν οὐαὶ τῷ ἂν- 
θρώπῳ δἰ οὗ τὸ σκάν- 
δαλον ἔρχεται. 
[ῷᾳ, ν. 29, 50.] 

6 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἤ ὁ 
/ / 

πούς σου σκανδαλίζει 
σε, ἔκκο- 
Ψον αὐτὸν καὶ βάλε 
3 Δ Φ οό / 

ἀπὸ σοῦ: καλόν σοί 
3 / 3 . . 

ἐστίν εἰσἐλθεῖν 
ες τὴν ζωὴν κυλλὸν 

ἢ χωλόν, ἢ 
δύο χεῖρας ἢ δύο 
πόδας ἔχοντα βλη- 
θῆναι 

εἰς τὸ πρ 
τὸ αἰώγιον. 

[νου. 8.] 

[νοι. δ.] 

9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός 
σου σκαγδαλίζει σε, 
ἔέελε αὐτὸν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ' καλόν σοί 
ἐστιν μονόφθαλμον 
3 Ν ἑ 3 ” 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 

ἢ δύο ὀφθαλμοὺς 
ἔχοντα βληθῆναι εἲς 
τὴν . Ὑέενναν τοῦ 
πυρός. 

10 ὁρᾶτε μὴ κατα- 
Φρονήσητε ἑνὸς τῶν 
μικρῶν τούτων" λέγω 

48 καὶ ἐαν 
σκανδαλιση 

σε ἡ χείρ σου ἁπόκο- 
Ψον αὐτήν' 

/ 

καλόν 
ἐστίν σε 

κυλλὸν 
9 ο) 3 Ν εἰσελθεῖν εἲς τὴν 

Ν ζωὴν . ἢ τὰς 
δύο χειρας 

ἔχοντα 
ἀπελθεῖν εἷς 

τὴν γέεναν εἰς τὸ πύρ 
τὸ ἄσβεστον. 

μι - -- 

4ῦ καὶ ἐὰν ὃ πούς σου 
/. 3 { 

σκανδαλίζῃ σε, ἀπό- 
κοψον αὐτόν' καλόν 
3 / 3 - 

ἐστίν σε ἐισελθεῖν 
3 Ν ΔΝ / εἷς τὴν ζωὴν χωλόν, 
ἢ τοὺς δύο πόδας 
ἔχοντα ϱληθῆναι «εἲς 
τὴν γέενναν. 

46 -- : 
4/7 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός 

σου σκανδαλίζῃ σε, 
3 3 

ἔκβαλε αὐτόν" 
καλόν σε 

ἐστὶν μµονόφθαλμον 
3 Ἂ 3 Ν εἰσελθεῖν εἷς τὴν 

/ Α Φ 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
ἢ δύο ὀφθαλμοὺς 
ἔχοντα βληθῆναι εἲς 
τὴν γέενναν, 

μό ς / ὅπου ὁ σκώληξ 
αὐτῶν οὐ τελευτᾷ 

Ν Ν Φα 3 / 
καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέν- 
νυται. 

[ῷ. Ἱςαί. Ιχνί. 94.] 
-- 
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[ῷ0. αν, 19] 



ΜΑΤΙ. ΧΤΙΠ, ΜΑΚ ΤΣ. ΜΌΚΕ 1Σ. [88 112-115, 

11 

ο ο. Ἱ ἡ 

[0ἱ νι, 19, 90.] 

[ο]. νι, 91, 99.] 

:βλέπουσω τὸ πρόσ- 

Ν ς [ο 4 [4 

γὰρ ἡὑμῖν ὅτι οἱ 
ἄγγελοι αὐτῶν ἐν 

9 ων ΔΝ Ν 
ουρανοις διὰ παντος 

{ 
ωπον τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

6119. Απ Ππ]ιοσραῦίο Φαπιαγίανι Τάφο εραγεᾶ. 

51 ̓ 

59 

68 

δ4ι 

ῦδ 
δ6 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας 
τῆς ἀναλήμψεως, αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσω- 
πον αὐτοῦ ἐστήρισεν . τοῦ πορεύεσθαι εἰς 
Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ 
προσώπου αὐτοῦ. καὶ ὶπορευθέντες εἰσῆλθον 
εἰς πόλιν Σαμαριτῶν, ὦ ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ: 
καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὗτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ἣν πορευόµενον εἷς Ἱερουσαλήμ. 
ἰδόντες δὲ οἱ ἵ μαθηταὶ, Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης 
εἶπαν' κύριε, θέλεις εἴ εὔπωμεν πὂρ καταβῆναι 
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 
στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. 
ρεύθησαν εἲς ἑτέραν κώµην. 

Ν 3 
και επο- 

δ 118. σοπάδίοπε ο) Πἱεορ]εε]άρ: (4.) Τίιο Ἰπ]ηιβίαρύίο Πἱδούρῖο. 
[084] 

δ7 

σ8. 

Καὶ πορευοµέγων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις 
πρὸςαὐτόν" ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ησοῦς: αἱ ἵ ἀλώπεκες φωλε- 
οὓς ἔχουσωι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλύῃ. 

6 114. (Β.) Το Ῥγουυσωφίεᾶ Γἱορίο. [- 5441. 

δ 115. (6) Τῖιε Παρ Πἱροῦρίε, 

---- 

59 

60' 

61 

62 

Ἐἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον” ἀκολούθει µοι. ὁ 
δὲ εἶ εἶπεν' ἐπίτρεψόν µου πρῶτον ἀπελθόντι 
θάψαι τὸν πατέρα μου. εἶπεν δὲ αὐτῷ" ἄφες 
τοὺς νεκροὺς θάψαι. τοὺς ἑαυτῶν γεκρούς, σὺ 
δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ. 

[6]. τς, ν. 91-99] 

Ἐἶπεν δὲ καὶ ἕτερος; ἀκολουθήσω σοι, κύριε 
πρῶτον δὲ ἐπέτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς 
εἷς τὸν οἶκόν µου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ 
3 Α 3 ΔΝ 3 Τησοῦς: οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
35” Ν /. 3 νΝ 3 ο ελ μό ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπων εἲς τὰ ὀπίσω εὔθετός 
ἐστιν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ.. 
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[ΜΑΤΤ, αντ] [Μληκ τε] 1ΌΚΕ Χ. [68 116, 117. 

[6/. κ. 15.] 

[[. απ. 2]-- 
2ὺ. 

[ῷ κ. 40.] 

6 116. ΤΠιο Μῆἰρείοπι ο) ἐἶνο δευεπέῃ. 

1 

πο Ὁν ὃὂι α. 

10 

11 

12 

19 

14 

16 
16 

Χ. 
/ / ΔΝ / 

Μ ετὰ δὲ ταῦτα ἀγέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους 
«δομή ὶ ὁπέστειλ τοὺς ἀνὰ δύ ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 
πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἲς πᾶσαν πόλιν καὶ 
τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. ἔλεγεν. δὲ 
πρὸς αὑτούς' ὅ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐ ἐρ- 
γάται ὀλίγου δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 
θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἷς τὸν θερ- 
ισμὸν αὐτοῦ. ὑπάγετε' ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς 
ς 3 3 ” ΄ Ν / 

ὡς ἄργας ἐν µέσω λύκων. μὴ βαστάζετε βαλ- 
’ Ν ’ 

λάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα: µ µηδένα 
ΔΝ Ν ς 3 3. κ καττὴνὲ ὁδὸν ἀσπάσησθε. εἷς ἢνδὃ ἂν εἰσέλ- 

θητε οἴκίαν, πρῶτον. λέγετε' εἰρήνη τῷ οἴκῳ 
τούτῳ. καὶ εἂν ἠ ἐκεῖ υἷὸς εἰρήνη», ἐπαναπαή- 

σεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ µήγε, 
31526 Ε) / 3 μας Ν α δ. 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ 

Ν / ” ο 

µένετε, ἔσθοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν" 
ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ 

/. 5 »./ 3 4 Χ. 5 ὁ µεταβαίγετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. καὶ εἷς ἣν 
/ [ο 

ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
᾿ / Α 

ἐσθίετε τὰ παπατιθέµενα ὑμῖν, καὶ θεραπε- 
ὕετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθεν εἲς, καὶ λέγετε αὐτοῖς' 
ἤγγικεν ἐφ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. εἷς 
ἣν ὃ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται 
ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἲς τὰς πλατείας αὐτῆς 
εἴπατε' καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολλήθέντα 
ς 3 ο. / ς [ων 3 Ν / 

ημιν εκ της πόλεως υμων εις τους πόδας 

ἀπομασσόμεθα ὁ ὑμῖν πλὴν τοῦτο ̓  γυώσ- 
κετε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἡ, βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ᾿Ἄοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐ ἐκείνη- 
οὐαί σοι Χοραζεύ, οὖαί σοι Ῥηθσαϊδά: ὅτι 
εἰ ἐν Ῥύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἳ δυνάµεις 

ΔΑ λ αἳ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ 
τω) / { Ν / σποδῷ καθήµενοι µετενόησαν. πλὴν Ῥόρῳ 

καὶ Ἀιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ 
ἡμῖν. καὶ σὺ Καφαρναούμ, μὴ έως οὐρανοῦ 
ε ϐ / 4 δ / ς 
ὑψωθήσῃ: ἕως ἆδου καταβιβασθήσῃ. ὃ 

Αα ω Ν ο [ο 

ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 
:ἐμὲ ἀθετεῖ' ὃ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἆποσ- 

ο Το 

1 

18 

/ { Ἱ 

τείλαντά µε. 

Γεἑυγη, οἱ ένο δουεπιῃ. 

Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς 
λέγοντες" κύριε, καϊτὰ δαιμόνιαὑποτάσσεται 
ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. εἶπεν δὲ αὐτοῖς" 
ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ 
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[ΜΑ, ΧΥΠΙ.] [ΜλΕκ 1Χ.] ἹΌΚΕ Χ. [68 118, 119. 

[ο]. τι, οὔ-- 
50,] 

[οἱ κ. 16, 
17.] 

[ή ατὶ, 18.] 

19 οὑρανοῦ πεσόντα, ᾖἰἴδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν 
/ 

ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ 
σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
3 ” κ εν. 5 Ὁ 5 ΔΝ 3 ὅ 

ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει, 
πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα 
ς ς / / ΔΝ 3 

ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα 
[ο / α Α 

ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

20 

6118, Τῖιε Μγρίονίο ο) ἴιε Κὐπράοπυ. [0]. 8 ὅ8.] 

231 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἠγαλλιάσατο ἐν τῷ πνεύ- 
ματι τῷ ἁγίφ καὶ εἶπεν" ἐξομολογοῦμαί σοι 
πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 
καὶ ἀπεκάλυψας αὗτὰ νηπίοις: ναὶ ὃ πατήρ, 

/ ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου, 
Ν Ν καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν 

πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 
ΔΝ 

καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ 
/ , 

πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὅ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς 
Δ ϐ 9 / ς εν 3 ΄ 

καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 
3 

καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ ἰδίαν 
5 { ς 3 Ν 5 / 

εἶπεν' µακάριοι οἳ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες 
ή 

ἃ βλέπετε λέγω γὰρ ἡμῖν ὅτι πολλοὶ 
Α. ΔΝ ο) 

προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ 
ε ΑΦ / Δ ελ ) 5 Φ αν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ ἴδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ 

ο ἀκούετε, καὶ οκ ἤκουσαν. 

22 

28 

4: 

6119. Το Παιωφογς θισίον: [0 8 188.]. Ῥαταῦῖ οἱ ἴιε 

[άσις.16-- 
95 απᾶ χχ]. 

9ὔὅ--ὅ9.] 
[αἱ κ. 1τ- 

98] 

6οοσᾶ Φαπιατζέζαπι, 

26 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὖ- 
τόν, λέγων" διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν 
αἰώγιον κληρονοµήσω; ὅὃ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτόν ἐν τῷ νόμῳ τὶ γέγραπται; πῶς ἆνα- 
γινώσκεις; ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν' ἀγαπήσεις 
Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῆ σου καὶ ἐν ὅλῇ τῇ ἰσχύϊ 
σου καὶ ἐν δλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν 
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. εἶπεν δὲ αὐτῷ" 
ὀρθῶς ἀπεκρίθης' τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ. 
ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑ ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν 
Ἰησοῦν' καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον; ὑπολα- 
βὼν ὁ Τησοῦς εἶπεν' ἄνθρωπός τις κατέβαινεν 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱερειχώ, καὶ λῃοσταῖς 
περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ 
πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ. 
κατὰ συγκυρίαν δὲ ἑ ἱερεύς᾽ τις κατέβαινεν ἐν τῇ 
ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν, 

119 
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[ΜΑΤΤ, χυπι.] [νλεκ τς] ΜΌΚΕ χ. ΧΙ. [68 190, 191. 

[ᾳ. τν. ϱ.- 
198.] 

| 92 

88 
94! 

56 

96 

97 

5ς ΄ ΝΔ Ν Α΄ ΄ 9 κ ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης γενόμενος κατὰ τὸν 
{ 3 λ Δ Εν. 3 ορ 

τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 
/ / ς ΄ ο 3 3 3 

Ἀαμαρίτης δέτις ὁδεύων ἦλθεν κατ αὐτὸν 
Ν 3 Ν 3 / Ν ιν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν 

κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 
3 Ν αν 9 / Ν αφ. 3 

ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ ἴδίον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοκίον 
καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 
ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοκεῖ καὶ 

5 ων λ 
εἶπεν. ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσ- 
δαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀπο- 
δώσω σοι. τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον 
δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς 
λῄῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν' ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ 
5 Φ ο) Ν 5 δ ς 2 Ἀ , αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Τησοῦς: πορεύου 

καὶ σὺ ποίει ὅμοίως, 

6 190, «ἴεδιθ οπηογωϊπες ὃη Μανίλα. 

86 

99 

40 

41 

4 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ 
3” ΑΔ 9 Α » /’ / ΔΝ ’ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἲς κώμην τινά: γυνὴ δέτις 

ΕΜΜ / ε / 95. 3 ΔΝ 

ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἷς τὴν 
οἰκίαν. καὶ τῇδε ἢ ἦν ἀδελφὴ καλουμένη 
Μαριάμ, ἣ Ἆ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς 
πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 
δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν. διακο- 
γίαν. ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν' κύριε, οὗ µέλει 

4 ς 3 ΄ / / σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλιπεν 
διακονεῖν; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναντι- 
λάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὃ κύ- 
ριος' Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορν- 
βάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία" 
Μαρία γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, 
ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεραι αὐτῆς. 

6 191. Τῖιε Ἱιονᾶε Ῥτανεν. [ῶῷν ἃ 95.] 

1 
ΣΤ. 

Καὶ ἐ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ 
προσευχόµενον, ὥς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὑτόν' Κύριε, δίδαξον 
μας προσεύχεσθαι, καθώς καὶ Ἰωάννης ἐδί- 
δαδεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτοῖς' 
ὅταν προσεύχησύε, λέγετε" πάτερ, ἁγιασ- 
θήτω τὸ ὄνομά σου" ἐλθάτω ἡ βασιλεία 
σου" τὸν ἄρτον. ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου 
ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν" καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς 

ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοῖ ἳ ἀφίομεν παντὶ 
ὀφείλοντι ἡ ἡμῖγ' καὶ μὴ εἰσενέγκῃς εἰς πει- 
ρασμόν. 

119 ΒἩ 



[ΜΑστ. χυπτ] [πληκ τχ.] ΗΟΚΕ ΧΙ. [66 122-196. 

δ 122. Τις Ιηυρογηιωίο ποιά: Ἐποοιγαφεπιοπὶ ἐο Ῥταφου, 

- - ὅ Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς' τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει 
φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσονυκ- 
τίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ: Φίλε, χρῆσόν µοι τρεῖς 

--- --- ϐ ἄρτους, ἐπειδὴ Φίλος µου παρεγένετο ἐξ 
ὁδοῦ πρός µε καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὖ- 

--- ---- 7 τῷ. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ' µή 
µοι κόπους πάρεχε' ἤδη ἤ θύρα κἐκλεισται, 
καὶ τὰ παιδία µου μετ ἐμοῦ εἲς τὴν κοίτην 
εἰσίν οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναι σοι. 

--- ---- 8 λέγω ὑμῖν, εἶ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς 

διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γετὴν ἀναιδίαν 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζε. 

οὐ να, τ-- ---- ϱ κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται : γ | γώ, 2 ει 
11.] ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ 

3 4 56 Αν Ν ς 9. 

--- 10 ἀνοιχθήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαµ- 
Δ Αα Ν βάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 

3 / ] ο λ / ---- 11 ἀνοιχθήσεται. τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα 
9. ε εν 3 Ν / 3 / αἰτήσει ὃ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει 
3. ἊἎ ) ΄ ν. 3 ) / 3 αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὺ ἰχθύος ὄφιν 

--- ---- 19 αὐτῷ ἐπιδώσει; ἢ καὶ αἰτήσει ὠόν, µή ἐπι- 
[νὴ, 11.] -- 18 δώσει αὐτῷ σκορπίον; εἶ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 

/ ὑπάρχοντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὅ πατὴρ ὁ 
ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦ- 

4 σιν αὐτόνο 

6 128. Όωνα οἱ α Ἰ)ωπιὸ Ὠεπιοπίαο" [6 86 69, 68.] 

[6 ιπ. 99-- - 14, Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν 
94,1] κωφόν' ἐγένετο δὲ τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος 

--- 16 ἐλάλήησεν ὃ Κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ 
[χῇ, 99--94.] πα, 99.] ὄχλου. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον' ἐν Ἐεελζε- 

Ν ο 3 ων ” 3 / βοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει 
τὰ δαιμόνια. 

6 124, Ροπιο ἀοείγο α Φίφα. [8 101.] 

[6 κ, 98,1 [ο νι. 1]-- | 16 Ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐζ οὐρανοῦ 
14.] ἐζήτουν παρ αὐτοῦ. 

6 196. «7εσιι τομέα» ἐ]ιοῦ Αοσωεαύίοπε. [0]. 8 69.] 

[ᾳ) κα, 26-- 16. Π. 25--] 17 Λὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα εἶπεν 
90 .] αὐτοῖς' πᾶσα βασιλεία διαμερισθεῖσα ἐφ' 

ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει' 
18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διεµερίσθη, 

πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι 

” Τῃηρ ο]ίπιαα ο 5πς] οπτεΒ, ἴτοτα Τια]ςθς ἰαπάροίπέ, 
114 



[Ματτ. ΧΥΠΙ] [Μλακ τσ.] ΚΕ ΧΙ. [68 196, 127. 

[ῷ, κι 
4δ--4δ.] 

λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ. ἐκβάλλειν µε τὰ 
19 δαιμόνια. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκ- 

βάλλω τὰ δαιμόνια, οἳ υἱοὶ ἡμῶν ἐν τίνυ 
ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσον- 

20 ται ὑμῶν. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω 
τὰ δαιμόνια, ὁ ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ἡμᾶς ἡ βασι- 

21 λεία τοῦ θεοῦ. ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισ- 
µένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνη 

22 ἐστὶν τὰ .Ὁπάρχοντα αὐτοῦ" ἐπὰν δὲ ἰσχυρό- 
τερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν 
πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπιποίθει, καὶ 

28 τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. ὁ μὴ ὢν μετ' 
ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ συνάγων 
μετ ἐμοῦ σκορπίζει. [α, Ιχ. δ0.] 

24, ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἄπυ ιοῦ 
ἀνθρώπου, διέρχεται δύ ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει: 
ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον. 

2ὔ καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωµένον καὶ κεκοσ- 
260 µηµένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμ- 

βάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ 
ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεὶ ἐκεῖ, καὶ 
γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 
χείρονα τῶν πρώτων. 

8 196. ΤΠιο Ττιο Εεἰαἰιοπε]άρ. [0 δ 917. 

/ 
2/ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπά- 

ρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν 
αὐτῷ' µακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε 

929 Ν Χο τὰ ὰ() ήλ μας. ο καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπεν" 
μενοῦν . μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον 
τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 

8 127..Τ16 οπῖψ οἶήτ φύυνεαι. [ο]. 8 101.] 

αν) μα 

19.] 
29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατο 

λέγειν’ ἡ γενεὰ αὕτη γεγεὰ πονηρά ἐστιν" 
σεμεῖον Ἐμεῦ καὶ σημεῖον οὗ δοθήσεται 

90 αὐτῇ εἶ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ. καθὼς γὰρ 
ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς δινευείταις σημεῖον, 
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ 

9] γενεᾷ ταύτῃ. βασίλισσα γότου ἐγερθή- 
σεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς 
γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς' ὅτι 
Ίλθε ἐ ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν 
σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἄολο- 

82 μῶνος ὧδε. ἄνδρες Νινευεται ἀναστή- 
1156 



[ΜΑπη, συ] [νπληκ τς] τὉΚΕ ΧΙ. [68 198, 129, 

σονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὑτήν' ὅτι µετενόησαν 
εἲς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺὸ πλεῖον 
Ἰωνᾶ ὧδε, 

β 198. Τις Πηφ]ιὲ πιιιθὲ ποὺ δε ϱμοπο]ιθᾶν 

[ῷ ἵν. [0 ν. 15, 91.]| 88 
16. 

[ας τν, 55, -- 841 
99, 

96 

[6 νι, 16.] 
Οὐδεὶς λύχνον ἄψας εἷς κρυπτὴν τίθήσιν 

Φον 6 Αλ Δ / 3 39 ΔΝ ν / 
οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
4 / ἵνα οἳ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν. 
ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὃ ὀφθαλμός 

4 ς 3 / ς ) ον Ν 

σου. ὅταν ὅ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ 
τά Ν ο. / ιά 3 » λ κ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν: ἐπὰν δὲ 

αν 

πονηρὸς ᾗ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 
/ ο Α 

σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος 
» / 3 Φ Ν ο / 4 Γό ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, 
μὴ ἔχον τι µέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν 
ὅλ. ε α 3 λύ .. ἃ Αα (ζ 

όλον ὥς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ 
σε, 

6129. οεδις ἆθπαν ωὐέι α Ρ]νανύκθε: «4 οοιιβεᾷ ο) εαὐύπᾳ ωὐδι Ὁσπωαρ]ιεά 
ΠἨωπᾶς, Ἡε ἀσποιύισθα ἴ]ιο Ὢ]ιαγτβες. 

[6 αχίῇ, 25, 26.] 
μ α α Ν 

[2ὅ Ουὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι Ὀποκριταί, ὅτι 

/ Ν 1 [ο 

καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ 

26 

/ Ν Α (δ 
ποτηρίου καὶ τῆς παροψιὀος, 
3) ν / 3 ς 
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρ- 
παγῆς καὶ ἀκρασίας. Όα- 
ρισαῖε τυφλέ, καθάρισον 
πρῶτον τὸ ἔντος τοῦ ποτη- 

ϱ Ν 

ρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς 
αὐτοῦ καθαρόν.] 

[αἱ κκ, 28.] 
[28 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 

οα 5ς ΄ 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτιᾶπο- 
λ / Ν δεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ 

Ν Ν 

τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κὐμινον, 
Ν 5 ) Δ “ καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα 

3᾿ 

87 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ 
αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀρισ- 

. 3 3. 3 ΔΝ 

τήση παρ αὐτῷ: εἰσελθὼν 
δὲ 3 μ ς δὲ α 
ἑ ἀνέπεσεν' ὁ δὲ Φαρισαῖος 

Φολ .) / ή 3 [ο] 

ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶ- 
τον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ 
3. Αν δὲ ς ΄ ἀρίστου. εἶπεν δὲ ὁ κύριος 
πρὸς αὐτόν' νῦν ὑμεῖς οἳ 

| Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ 
ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος κα- 
ϐ /) ] δὲ 3 θ ς Α αρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν 
γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 
ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ 
ἔέωθεν 

968 

99 

40 

Ν 4 
και το εσι ωθεν 

ἐποίησεν : 
Ν ν 2. / ὃ / 3 

πλὴν τὰ ἐνόντα δύτε ἐλεημο- 
Ν Ν σύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ 

ὑμῖν ἐστίν. 
3 Ν 3 ς 

ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς 
«Φαρισαίοις ὅτι πο- 

Φα Νεο Ν δεκατοῦτε τὸ ἡἠδύοσμον καὶ 
Ν α . τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, 

Ν / 

καὺ παρέρχεσθε 

41 

42 
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[ΠΜΑΊΤΤ. ΧΥΤΠΙ] [νδακ τκ.] 1ΌΚΕ ΧΙ. [5 129. 

τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ 
τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν 
ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα 
μὴ ἀφεῖναι.] 

[6 ακιᾳ, 6, Τ.] 
[6: φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισ- 

. 9 ο) / Ν Ν 

καν εν’ τοις δείπνοις και τας 

πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 
7. συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἁσπας- 

[4, 

[84 

μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ 
καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ῥαββέί.] 

[ὁᾳ, κκ, 21, 98.] 

[ο πα, 4.] 
δεσμεύουσιν δὲ 

/ ) Ν.5 / φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν 
ἐπὶτοὺς ὤμουςτῶν ἀνθρώπων, 
αὐτὸ δὲ τῷ  δακτύλῳ 
μαι Ελ / ο 

αὐτῶν οὐ θέλουσω κιῆσαι 
αὐτά.] 3 
[6 κκ, 99--51.] 

29 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι Όὑποκριταί, ὅτι 
οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν 
προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ 
μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ 

80 λέγετε εἰ Ἴμεθα ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, 
οὐκ ἂν ἦμεθα κοινωνοὶ αὐτῶν 
3 2 ϱ Φ Φ 

ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 
8] ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι 

5) ὁ - Γὰ 

υἱοί ἐστε τῶν Φονευσάντων 
Ν / 

τοὺς προφήτας.] 

[οἱ ακὶῖ. 34--56.] 
διὰ τοῦτο 

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς 
ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς 
καὶ γραμματεῖς' ἐξ αὐτῶν 
ἀποκτεγεῖτε καὶ σταυρώσετε, 
καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε 

[ο κῇ. 
56,99 ] 

48 

44 

4ὔ 

46 

τὴν κρίσιν καὶ 
τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 
ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα 
μὴ παρεῖναι. 

5 6 ον / σ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι 
ἀγαπᾶτε 

ἑ τὴν 
/ 1 - πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἆσπασ- 
ν κ 

μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

πο. ς 3 μᾷ 3 Ν ς 8 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὥς τὰ 
. Ν ἆδ λ Δ ε 

μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ 
ἄνθρωποι οἳ περιπατοῦντες 
ἐπάνω οὓκ οἴδασιν. ἄποκρι- 

Ν / Αα Α /. θεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει 
αὐτῷ: διδάσκαλε, ταῦτα 

/ Ν ζω λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις, 
ς δὲ 3 Χο δα - 
ο ε ειπεν’ και υμιν τοις 

- ». α ΄ 

᾿νομικοῖς οὖαί, ὅτι φορτίζετε 

47 

48 

49 

τοὺς ἀγθρώπους φορτία δυσ- 
βάστακτα, 

ΔΝ 3 . ς ἃ [. ΄ 

καὶ αὐτοὶ ἑγὶ τῶν δακτύλων 
ς ον 3 ΄ α 

Όμων οὗ προσψαύετε τοις 
Φορτίοις. 

3 6 ο 

οὐαὶ ὁμῖν 
σ ὅτι 

3 ο) μ' ο) -- 

οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν 
προφητῶν 

ΔΝ 6 

και οι 
/ ο. 3 /. 

πᾶτερε Ὅυμων απεκτειναν 

αὐτούς. ἅἄρα µάρτυρές ἐστε 
Ν ο) Αα εν, καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις 

τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ 
Ν / . μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς 

δὲ οἰκοδομεῖτε. διὰ τοῦτο 
Ν ς , α ο. 4 

καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν. 
ἀποστελῶ εἷς 

3 Ν / Ν 3 

αὐτοὺς προφήτας καὶ ἆποσ- 
/ κ.» 5 

τόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν 
ἀποκτενοῦσιν καὶ 



[ΜΑΕΚ 1Χ.] 

96 

[Μλαη, αντ, Ἱ πόκε χι. χΠ. [6150, 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ 
διώξετε ἀπὸ πόλεως εἲς ἐκδιώξουσιν, 

3 

πόλιν' ὅπως ἔλθη ἐφ ὑμᾶς 
πᾶν αἷμα δίκαιον 

Ν ἐκχυννόμεγον ἐπὶ τῆς 

γῆς 
α 1 

ἀπὸ τοῦ αἵματος Αβελ 
τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος 
Φαχαρίου υἱοῦ Ἀαραχίου, 
ἁ 3 / λ Φ 
ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ 
γαοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
2 ΔΝ { ς 4 Αα ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα 

Ν 

πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.] 
[ᾳ. αχί, 19.] 

[Πὸ οὗαὶ δὲ ὅμιν, γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 
κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων' Ὁὑμεῖς γὰρ οὐκ 
εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἶσερ- 
χοµένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.] 

[κ 1] 

οι] 

61 

υλἡ 

69 

ὅ4ι 

σ 3 ἕω ἵνα ἐκζητηθῇ 
τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν 
τὸ ἐκχυνγόμενον ἀπὸ κατα- 
βολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

/ 3 Ν “ ο 

ταύτης, ἀπὸ αἵματος Αβελ, 
4 ϱ/ 

αίματος έως 
Ζαχαρίου 

ο. 3 { Ν Α 

τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ 

θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" 
Ν / ἑ - » / 

ναὶ λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 
ὅτι 

ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς 
γνώσεως' 

ε) Ν 3 αὐτοὶ οὐκ 
/ Ν Δ 3 

εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἴσερ- 
/ χοµένους ἐκωλύσατε. 

3 ο) 3 { ε) μι 

κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ 
ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ 
οὗ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν 
καὶ ἀποστοματὶζειν αὐτὸν 

Ν / περὶ πλειόνων, ἐνεδρεύοντες, 
θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ. 

5 190. ἨΠηροσυίκη ειαῖῖ ὃε ιωνυσεᾶ: Τε Ῥϊαερλεπιμ αθαὐποί [νε Ηοἴι! 
δρύγοό, 

6ἡ αν!, 6.] τη, 
Οἡ. κ. 260. 98.] 15.] 

. οὐδὲν γάρ | [6]. ἵν. 
3 / Δ 99 ἐστι  κεκαλυµµένον  ὃι| 22.] 

3 3 / 
οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
καὶ κρυπτὸν Ὁ οὐ Ύνωσ- 
θήσετα.. Ὁ λέγω ὑμῖν -- 
ἐντῇσκοτίᾳιεἴπατεέντῷ φωτί: 
καὶ ὃ εἷς τὸ οὓς ἀκούετε, 

/ 3 Χ [ο 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν 
1168 

[6 6 69.Ί 

1 
ΧΠ. 

9 ων 3 ο α 
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν 
µυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 

Αα 3 / 3 

καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο 
λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ πρῶτον' προσέχετε 
ἐαυτοῖς ἀπὸ τῆς Κζύμης 

[ο / ϱ 3 Ν 

τῶν Φαρισαίων, τις ἐστὶν 
ε / 3 ολ λ 

ὑπόκρισις. οὐδὲν δὲ 
/ 

συγκεκαλυµµένον ἐστὶν ὃ 
3 5 / 

οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 
᾿ κ 

καὶ κρυπτὸν Ὁ οὐ Ύνωσ- 
 ϱ 

θήσεται. ἀνθ ὧν ὅσα ἐν 
ο 3 .. τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ 

ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ 
ΔΑ ον 

οὓς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς τα- 
/ / µείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν 

ν 



8151... ΠΜΑΤΡ ΧΥΙΗ.] [ΜΑΔΗΚ 1Χ.] 10ΚΕ ΧΗ, 

26 δωµάτων. καὶ --- 4, δωµάτων. λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς 
μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ Φίλοις µου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ 

τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα 
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων 
ἀποκτεῖναι" περισσότερόν τι ποιῆσαι. 

φο- -- ὅ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φο- 
βεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνά- βηθῆτε' φοβήθητε τὸν μετὰ 
µενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν 
ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ’ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γεένναν. ναὶ 

λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 
29 οὐχὺ δύο στρονθία ἄσσα-ι -- ϐ οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦν- 

ῥίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐ ται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ 
αὐτῶν οὗ πεσεῖται ἐπὶ τὴν αὐτῶν οὓκ ἔστιν ἐπιλελήσ- 
γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. µένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

80 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς -- 7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέ- κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθ- 

8] ναιεῖσίν. μὴ οὖν φοβεῖσθε' µηνται. μὴ φοβεῖσθε 
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 

92 ὑμεῖς. πᾶς οὖν -- 8 λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς 
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ 

ὁμολογή- ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογή- 
σω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν σει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 
τοῦπατρός μουτοῦ ἐν οὐραγοῖς' τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ" 

98 ὅστις ὃ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔμ-] -- 9 ὃ δὲ ἀρνησάμενός µε ἐνώπιον 
προσθεντῶν ἀνθρώπων, ἀρνή- τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 
σομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 
τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὖρα- θεοῦ. 
γοῖς] [ή κ, 59.] 

[2 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ [ῷ 11. 110 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἲς 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἄφε-ἰ 39.] τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἄφε- 
θήσεται αὐτῷ: ὃς δ' ἂν εἴπη θήσεται αὐτῷ: τῷ δὲ εἲς τὸ 

... κατὰτοῦπνεύματος τοῦ ἁγίου, ἅγιον πνεῦμα βλασφημή- 
οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν σαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 
τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ 
µέλλοντι.] 

[ῷ, κ. 19, 20.1. χὶη, 
11.] {11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ 

τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς 
καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ µεριµνή- 
σητε πῶς ἣ τί ἀπολογήσησθε 

ο 1192 ἢ τί εἴπητε τὸ γὰρ ᾽ἅγιον 
πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

6 191. Θμωγεί αθοωέ απ Γπ]ιογέαπιορ, 

19 Ἐϊἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ: διδάσκάλε, 
3 κ -. 9 τω . 3 εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι μετ ἐμοῦ 

119 

ΔΝ / ς ν΄ 8 ον 34 14: τὴν κληρονοµίαν. -ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ: ἄνθρωπε, 



[Ματτ, χντ.] [Μακ τσ.] ΜΟΚΕ χΧΤ. [65 195, 188. 

τίς µε κατέστησεν κριτὴν ἢ ̓μεριστὴν ἐφ᾽ 
16 ὑμᾶς: εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς' ὁρᾶτε καὶ 

Φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ 
αν. 3 ο κ 

ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἣ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 

5 195. Ρανγαῦῖε ο) ἐ]νο Πίο Μοο. 

168 

19 

21 

6 199, 

[6 νὶ. 95--39.] 
[26 Διὰ τοῦτο λέγω ἡμῖν, μὴ µε- 

26 

[ον 9 ας ω / 

ριμνᾶτε τῇ ψυχῃ ὑμῶν τί φά- 
Αα / γητε, μηδὲ τῷ σώµατι ὑμῶν τί 

ἐγδύσησθε. 
ο 9 ῶ ο ΔΝ 

πλεῖόν ἔστιν τῆς τροφῆς καὶ 
τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος: : 
ἐμβλέψατε εἷς τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσυ 
οὐδἐθερίζουσιν οὐδὲ συνάγου- 
σι εἷς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ὁ οὐράγιος τρέφει αὐτά; 

. οὐχ ἡμεῖς μᾶλλον διαφέρετε 
27 

28 

29 

80 

αὐτῶν ; τίς δὲ ἐξ 
ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσ- 
θεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύ- 
µατος τὶ µεριμνᾶτε; κατα- 
μάθετε τὰ Κρίνα τοῦ ἄγροῦ 
πῶς αὐξζάνουσιν' οὐ κοπιῶσιν 

20 / / λε” 
οὐδἐγήθουσιν. λέγω δὲ ὑμῖν 
/ 209 Χ εν] ο τω) ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ 

/ 5 τν) ’ ἕ ε. δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὥς 
ἐν τούτων. εἶ δὲ τὸν χόρτον 

τοι, 29. 

οὐχὶ ἡ ψυχὴ | 

16 Ἐἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων’ ἆ ἂν- 
θρώπου τινὸς πλουσίου «εὐφόρησεν ἡ η χώρα. 

17 καὶ διελογίζετο ἐ ἐν ἑαυτῷ λέγων" τί ποιῄσω, 
ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; ; 

καὶ εἶπεν' τοῦτο πὀιήσω"' καθελῶ µου τὰς 
{ ε Ν ἀποθήκας καὶ µείζονας οἰκοδομήσω, καὶ 

συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήµατά µου καὶ τὰ 
3 θ 4 ν.δ - Α μ ΄ ἆγαθά µου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ µου: ψυχή, 
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ, κείµενα εἰς ἔτη πολλά" 

20 ἀγαπαύου, φάγε, πίε,Ἡ εὐφραίνου, εἶπεν δὲ 

αὐτῷ ὁ θεός’ ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 
ψυχήν σου ἀπαιτοῦσι ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἠτοί- 
µασας, τίνι ἔσται; οὕτως ὃ θησαυρίζων αὐτῷ: 
καὶ μὴ εἲς θεὸν πλουτῶν. 

190 

22 

29 

24: 

26 

26 

27 

28 

Τομιδέ ὅπι ἄοά Ίου Πουἆ απἆ ΟΙοί]ύπρ. 
ιο 

Ἐἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
3 Γ ω Αα 

αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, 
ΔΝ ων αν κ ΄ ΄ μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φά- 

Ύητε, μηδὲ τῷ σώματι τί 
.] , 6 Δ 

ἐνδύσησθε. ἡ ψυχὴ 
πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ 

Ν Α 2 

τὸ σῶμα τοῦ ἐγδύματος. 
/ 

κατανοήσατε τοὺς κόρακας, 
ὅτι οὔτε σπείρουσιν 

3” / Φ 93 οὔτε θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν 
ο) αν 3 / ΣΧ ς ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὅ 

/ 3 

θεὺς τρέφει αὐτούς' 
/ 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε 
τῶν πετεινῶν. τίς δὲ ἐ 

[ο / 

ὑμῶν μεριμνῶν δύγαται προσ- 
Α 3 Ν Ν ς /) 3 Αα 

θεῖναι ἐπὶ τὴν ἠλικίαν αὐτοῦ 
ο. 3 δὲ 3 

πῆχυν ; εἶ οὖν οὖδε ἐλάχιστον 
ΔΝ Αα Α 

δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν 
μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ 
κρίνα, πῶς οὔτε νήθει οὔτε 
ς / 

ὑφαίνει" λέγω δὲ ὁ ὑμίν, 
οὐδὲ Ἄολομὼν ἐν πάση τῇ 

/ 

δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ὣς 
ο τω. ἓν τούτων. εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ 



68 194, 19δ.]ΓΜΑΊ, χΥΠΠ.] 

6 /. 

98 ἁπάντων. 

οἱ σιν οὐδὲ κλέπτουσιν. 

τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ 
αὔριον εἰς κλίβανον βαλλό- 

ε Ν [4 3 / 

µενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφίεννυ- 
5 ω᾿ .. [4 ο) 

σιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
51 ὀλιγόπιστοι; μὴ οὃν µεριµ- 

νήσητε, λέγοντες͵ τί φάγωμεν 
ἢ τί πίωμεν ἣ τί περιβαλώ- 

82 µεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ 
ἔθνη ἐπιζητοῦ- 

Φ Ν ς ΔΝ ε σιν' οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὃ οὐράνιος ὅτιχρῄζετε τούτων 

ζητεῖτε δὲ 
οί ἑ /. Ν πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ 

τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται 

ὑμῖν.] 

[πλακ τΧ.] ΜΌΚΕ ΧΠ. 

Δ / 3 ) Ν τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ 
αὔριον εἷς κλίβανον βαλλό- 

ς Ν 4 3 / 

µενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, 
/ Φ ς αν 

πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, 
3 / Ν 6 Αα ΔΝ 

--- 129 ὁλιγόπιστοι; καὶ ὑμεῖς μὴ 
ζητεῖτε τί «φάγητε καὶ 
τί πίητε, καὶ μὴ µετεωρί- 

Αα Ν “. 4 

- 190 ζεσθε ταῦτα γὰρ πάντα τὰ 
ἔθνη τοῦ κόσµου ἐπιζητοῦ- 
σιν' ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 

ὅτι χρήζετε τούτων. - 
--- 91 πλὴν ζητεῖτε 

τὴν βασιλείαν. 
αὐτοῦ, καὶ 

ταῦτα προστεθήσεται 
ὑμῖν. 

δ 194. Τε Κὐπράοπι ο 6οᾷ ἐλο Τηιιο Τγοαβωγε. 

[20 [ν]. 20, 21.] θησαυρίζετε 
δὲ ὃ ὑμῖν θησαμροὺς ἐ ἐν 
οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε 
βρῶσις ἀφαγίζει, καὶ 
ὅπου κλέπται οὐ διορύσσου- 

ὅπου 
Ὑάρ ἐστιν ὁ «θησαυρός σου, 
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.] 

8 196. Ραναῦῖε ο) ἔἶνε Ῥ]εοεεάπαςο οἱ ἩγαἰοῖιΓωῖ Βεγυωπίν. 

92 

98 

941 

Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίµ- 
γιον' ὅτι εὐδόκησεν ὁ ὁ πατὴρ 
ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασι- 
λείαν. ΠἨωλήσατε τὰ ὑπάρ- 
χοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημο- 
σύγην ποιήσατε ἑαυτοῖς 

/ Δ / βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, 

Ν 34 3 ο) 
θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς 
οὐραγοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ 
ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 

ς ὅπου 
{ 3 ς Ν ε ο γάρ ἐστιν ὃ θησαυρὸς ὑμῶν, 

2 νε  ε ο 3 
εκει και καρδία Όμων εσται. 

(4) [4 610. α] 

[κῖ, 96, 37] 

86 Ἔστωσαν ὑμῶν, αἱ ὀσφύες “περιεζωσμέναι καὶ 
86 οἳ λύχνοι καιόµενοι' καὶ ἡμεῖς ὅμοιοι ἀγ- 

θρώποις προσδεχοµένοις͵ τὸν κύριον ἑαυτῶν, 
πότε ἀναλύσῃ ἐ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος 
καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 

87 μακάριοι, οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ 
κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας" ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς 

88 καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖ, κἂν ἐν 
191 



[πλ ΧΥΠ1] [πληκ τσ.] ΤΌὉΚΕ Χη. [6 196. 

[6 σχἰν. 45-47.]. 
[48 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ 

44: 

δει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
φυλακῇ ὅ κλέπτης ἔρχεται, 
ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν 
εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἶκίαν 
αὐτοῦ, διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς 
γίνεσθε έ ἔτοιμοι, ὅτι ᾗ οὔ 
δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἔρχεται. 

4δ 

46 

47 

/, Δ/ ε] κ ς τίς ἄρα ἐστὶν ὁ 
Δ αλ. Ν / 

πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιµος, 
ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ 
Αα 3 - 

τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ 
».ὁ 

δοῦναι αὐτοῖς τὴν ᾿τροφὴν 
ἐν καιρῷ; µακάριος ὁ δοῦλος 
ἐκεῖγος ὃν ἐλθὼν ὁ ὁ κύριος αὐ- 
τοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 
Εν / δε μή 3 α 
ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶ- 

ο) 3 [ε) 

σιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 
9 / καταστήσει αὐτόν.] 

6 196. "ουπι οἱ ΙΓαΐεε απᾷ φποναπέ βογναπίν. 

[ααίν. 46-- -δ1.] 
[48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὃ κακὸς δοῦλος 

49 

50 

51 

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" 
χρονίζει µου ὁ κὑριος, 

καὶ ἄρξηται τύπτειν 
τοὺς συγδούλους αὐτοῦ, 
3 / κ Ν ΄ 
ἐσθύῃ δὲ καὶ πίνῃ 

/ 
μετὰ τῶν µεθυόντων" 
4 ς / Φ ὃ / 3 ’ 
ἦξει ὁ Κύριος τοῦ ούλου ἐκεί- 
νου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ 
διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ 
µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκρι- 
τῶν θήσει ἐκεῖ ἔσται ὃ 

Ν Νς Ν . κλαυθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν 
ὁδόντων. 

195 

99 

40 

41 

42 

48 

44: 

456 

τῇ δευτέρᾳ, κὰν ἐν τῇ τρίτῃ 
φυλακῇ ἐλόῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, 
᾽μακάριοί εἶσιν. 

9] .. / σα » 

τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ 
δει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 

5 ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 
οὐκ ἂν 

ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. καὶ "ὁμεῖς 

γίνεσθε έ ἔτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὗ 
δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἔρχεται, εἶπεν δὲ αὐτῷ 
ς { / . ε.α 
ὅ Ἠέτρος" κύριε, πρὸς ἡμᾶς 
τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις 
ἣ καὶ ) πρὸς πάντας ; 1 καὶ εἶπεν 
ὁ κύριος τίς ἄρα ἐστὶν ὃ 

{ { πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιµος, 
ὃν καταστήσει ὁ Κύριος ἐπὶ 

ο 3 

τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ 
/ Ν διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτο- 

/ { ες ”” 

µέτριον; µακάριος ὅ δοῦλος 
», ΑΔ » Δ ς [4 2 
ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐ- 
τοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτωδ. 
3 αὴ / ς. «4 3 ολ 3 ἀληθῶς λέγω ἡμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶ- 
σιν τοῖς ὑπάρχουσυ αὐτοῦ 
καταστήσει αὐτόν. 

(8) [ᾷ 5 193 Π1] 

ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος 
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
χρονίζει  ῥὃ κύριός µου ἔρ- 

"χεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν 

46 

τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
ἐσθίεν τε καὶ πίνειν 
καὶ µεθύσκεσθαι; 
ἥξει ὁ ὅ κύριος τοῦ δούλον ἐ ἐκεί- 

Ἴνου ἐν ἡμέρᾳ η οὐ προσδοκᾷ 

4 

καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γυνώσκει, καὶ 
διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ 
µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίσ- 
των θήσει. 

κ. 28.] 

Ἐκεῖγος δὲ ὃ δοῦλος ὃ γνοὺς 
τὸ θέληµα τοῦ κυρίου αὐτοῦ 

Α καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιῄσας 



68 157, 158. [ΜΑΊΤ, ΧΥΠΠ:] [Μλακ τΣ.] ΜΌΟΚΗΒ ΧΗ. 

[ῷ, καν. 29.] 

δ 197, Ῥήνίοι ἔιο Εγεύ ἢοπιι]ὲ οἳ ἴ]ιο Τοαο]νύπῃ ο) οΤεδιι». 

ο 

[; τ, 8ὰ- 96.] 
[94 Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον ́βαλ- 

[] 

[56 

εἲν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γην: οὐκήλ- 
θον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ 
μάχαιραν. 
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον 
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ 
θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς 
αὐτῆς καὶ νύµφην κατὰ τῆς 

Αα 4 ο) θ ἃ 
πενθερᾶς αὐτῆς, καὶ ἐχθροὶ 

ΔΝ 

τοῦ ἀνθρώπου οἳ οἰκιακοὶ 
αὐτοῦ.] 

6 1068. Τ1ι9 έφης οἱ ἐἶνε Τῆπιεν. 

[ῷ ανι. 2, 5.] 
Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' 
ὀψίας γενομένης λέγετε' 
εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ 
οὐρανός" καὶ πρωΐ» 
σήμερον χειµών, πυρράξει 
γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός" 

τὸ μὲν πρόσωπον 
τοῦ οὐρανοῦ γιωώσκετε 

διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν 
καιρῶν οὐ δῄνασθε σ] 

[6 . 25, 26.] 
ἴσθι εὔνοῳν τῷ ἀντιδίκῳ 

σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ 
αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ' 

ιἡ / Αα 5 5 (ὃ 

ΜΠΠΟΤΕ σεπαραδῷ οαντιοικος 
- - Χο ς Δ κ. τῷ κριτῇ καὶ ὃ κριτής τῷ 

[κ. 98.] 

1289 

45 

49 

50 

51 

62 

68 

χ Ν /΄ ν ν) / 

πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρή- 
4 ς κ ΔΝ / 

σεταιπολλάς' ὁ δὲ μὴ γνούς, 
ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, 
δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ 
ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ . ζητηθή- 
σεται παρ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέ- 
θεντο πολύ, περισσότερον 
αἰτήσουσω αὐτόν. 

[ῷ- 554] 
Τὸρ ἦλθον βαλέϊνἐ ἐπτὴν γῆν, 
καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 
βάπτισμα δὲ ἔχ ω βαπτισ- 
θῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως 
ὅτου τελεσθῇ. δοκεῖτε ὅτι 
εἰρήνην, παρεγεγό μην ὃ δοῦναι ἐν 
τῇ γῆ: οὐχὶ ὶλέγω ὑμῖν ἀλλ ἢ ῆ 
διαµερισμόν. ἐ ἔσονταιγὰρ ἀπὸ 
τοῦ νΏν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ δια- 
µεμερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὲν 
καὶ δύο ἐπὶ τρισὶν διαµερισ- 
θήσονται, πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ 
υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ 
θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ 
μητέρα, πενβερὰ ἐπὶ τὴν νύμ- 
φην καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθε- 
ράν. 

[ᾳ 6ς το, 101.] 

δ4 

66 

50 

δ7 
58 

Ἔλλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις' 
ὅταν ἴδητε γεφέλην ὀνωτέλς 
λουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέω 
λέγετε ὁ ὅτι ὄμβρος ἔ ἔρχετας, 
καὶ γίνεται οὕτως: καὶ ὅταν 
νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι 
καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 
ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς 
γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε 
δοκιµάζειν, τὸν δὲ καιρὸν 
τοῦτον πῶς ο) δοκιμάζετε; 

/ Ν Ν 332 ε α 5 τί δὲ καὶ ἀφ ἑαυτῶν οὗ 
κρίνετε τὸ δίκαιον; ὡς γὰρ 
ὑπάγεις µετά τοῦ ἀντιδίκου 
σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, 

Ε) - {θω λ 3 / ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 
Ε / 9. 3 3 ΔΑ 
ἀπηλλάχθαι ἀπ αὐτοῦ 
μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς 
τὸν κριτήν, καὶ ὃ κριτής σε 



[ΑΤτ, ΧΥΙΠΙ,] [ΜΑΕΚ Ιχ.] τυκε ΧΠ. ΧΙ, [8 189-141. 

ὑπηρέτῃ, καὶ παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ 
εξ «φυλακὴν βληθήσῃ. ὁ πράκτωρ σε βαλε εἲς 

3 

26 ἁμὴν λέγω σοι οὐ μὴ -- |5ὅθ φυλακήν. λέγω σοι, οὐ μὴ 
36 / 9 τθ μ Ἂ Σ δῶ 3 έλθ 3 16 4 Ν Ν ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ 
τὸν ἔσχατον κοδράντην.] ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 

ϐ 199. Το κιρροδού οινφπιοέ οπι σαἱίασατς, απιᾶ φεορῖα οἱ οζευιιβαΐστι, 

ΧΠΠ. 

-- 1. ἨἩαρῇῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγ- 
{λλ. 5 - νο ο. τι. ὁ 9 . 

γέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὢν τὸ 
αἷμα Ἠειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν 

--- - 2 αὐτῶν. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' 
ο) ϱ ς . Φ « Δ 

δοκεῖτε ὅτι οἳ Ταλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ 
κ 7 Ν /, 3. 7 παρὰ πάντας τοὺς Ταλιλαίους ἐγέγοντο, 

/ - . --- Ὁ ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; οὐχὶ λέγω ὑμῖν, 
ἀλλ ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες ὁμοίως 

41 35 λ ον) Ἂ 3. 3 Η ὃ / 935 --- ἀπολεῖσθε. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτώ, ἐφ 
Ωω) μ) ς , 9 ο. . ΔΝ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Διλωὰμ καὶ 

ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ 
3 /. 9 Ν / λ ὀφειλέται ἐγένογτο παρὰ πάντας τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερου- 

΄ 3 Δ / ς 3 3 Ελα ἐν 
--- ὅ σαλήμ; οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ 

/ ΄ ς / 3 ο) 
µετανοήῄσητε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. 

6 140. Ραγαδίε ο) ὅιο Βατηόη ΙΠί Ίνα, [6 5 180.] 

-- --- ϐ Έλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν, συκῆν 
εἶχέν τις πεφυτευµένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι 

αν Νο 8 αὐτοῦ, καὶ Ἴλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ 
Ὁ 9 

--- --- 7 καὶ οὐχ εὗρεν. εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἆμπε- 
λουργόν' ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ οὗ ἔρχομαι 
ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ 

---- -- 8 εὑρίσκω' ἔκκοψον αὐτήν' ἵνατί καὶ τὴν 
γῆν καταργεῖ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ" 
κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως 
ᾳ / - αν Ν / / ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια, 
Ἀ Δ / Δ 3 Δ / 9 --- -- 9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ µέλλον" εἰ 

δὲ µήγε, ἐκκόψεις αὐτήν, 

δ 141. Ιιουεῖπρ ο) α Ἠοπιαη, 1ὔ]νοπο Φαΐατι Ἰναᾶ δοιφᾶ, οι ἔνε Φαὐώώ, 

---- ---- 10 ν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συγαγωγῶν ἐν 
. Αα / 9 3 Ν Ν ο. 

--- ---- 11 τοῖς. σάββασιν. καὶ ἰδοὺ γυνὴ πγεῦµα 
ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἣν 

/ Ἡ 
συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναµένη ἀνακύψαι 

ἳ 2 
-- --- 12 εἰς τὸ παντελές, ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ησοῦς 

προσεφώγησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ' Ὑύναι, ἄπο- 
--- ---- 19 λέλυσαι ἀπὸ τῆς ἀσθενείας σου, καὶ ἐπέ- 
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[Μλατ, χυπι.] [κλεκ τκ.] ΤΌΚΕ ΧΙΠΙ. [08 149-144. 

14 ἀνορθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. 
θηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας.. καὶ παραχρῆμα 

ἀποκρὶ- 
θεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ 
σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὃ ὁ Ἴησοῦς, ἔλεγεν τῷ 
ὄχλῳ ὅτι εξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργά- 
ζεσθαι' ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε 
καὶ μὴ τῇ ἡμέρα τοῦ σαββάτου. «ἀπεκρίθη 
δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καί εἶπεν Ὀποκρυταῦ 
ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὗ λύει τὸν 
βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ 
ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δὲ θυγατέρα 
᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὃ σατανᾶς ἰδοὺ 
δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὖκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ 
τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου, 
καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῄσχύγοντο 
πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ 
ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς 
γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ὃ 142. Βαναδίε ο) ἔ]ιο Μιιδίανά ο. [0/- 8 80.] 

16 Ἔλλεγεν οὖν' τίνι ὁμοία ἐστὶν ἢ βασιλεία 
α - λ λ ες ” 5. Δ ε , τοῦ θεοῦ, καὶ τὶνι ὁμοιώσω αὐτὴν; ὁμοία 

3 ΔΝ / / Δ Ν 3. ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
Αν Ν 3 Δ ἔβαλεν εἲς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ 

/ α 

ἐγένετο εἲς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
υὐρανοῦ κατεύκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις 
αὐτοῦ. 

ἃ 145. Ραγαῦ]ε ο) {ιο Ίεαυση. [0 8 8Ι.] 

[ῷ, κ, --- 15 
10-19] 

-- στ 16 

-- --- 17 

[ο κ, ΓΙ: ἵν. 90-- 
91, 59]. 52.] 

19 

[ῷ, κ, ---ε 
98.] ο 4ι 

ῳ 

20 Καὶ πάλιν εἶπεν τύνι ὁμοιώσω τὴν βασι- 
λείαν τοῦ: θεοῦ; ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν 
λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἷς ἀλεύρου σάτα 
τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

6 144. Αγο ια) συ ἐιυέ δε δανοά { Οοπάτέίοπς ο) «4 ἀπωίεκίοη, ἐο ἐ]ιε Κὐπράοπο, 

[18 

{6 ἵν. 95 απᾶ Ιχ. ὁ5.] 

[ῷ να, 15, 14.1 
---- ο υεἴσελ- 

θεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, 
9 ΑΔ ε ΄ Ν 2 

ὅτι πλατεῖα [ὴ πύλη] καὶ εὐ- 

ρύχωρος ἡ ὁδὸς ἢ ἀπάγουσα 
εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί 
εἶσιν οἱ εἰσερχόμενοι δὺ αὑτῆς' 

22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις 
καὶ κώμας διδάσκων 
πορείαν  ποιούµενος 

29 | 

[6/, νι, 
60] καὶ 

εἷς 
Ἱεροσόλυμα. εἶπεν δέ τις 
αὐτῷ' κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
σωζόµενοι; ὃ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς ἀγωνίζεσθε εἶσελ- 
θατε διὰ τῆς στενῆς πύλης: 
9 ὅτι 

24: 

πολλοί, 
λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἶσελ- 
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[Ματ αντ] [Μληκ τσ.] ΜΟΚΕ ΧΗ, ᾖ{[614δ. 

14, ὅτι στενὴ [ή πύλη] καὶ τεῦ- θενν 

΄ λιµµένη ἡ ᾗ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα 

εἲς τὴν ζωήν, καὶ  ὀλέγοι ε εἰσὶν οἱ 
εὑρίσκοντες αὐτήν.] 
[. «αν. 10--12.] 

[αὴ τι, 99 39.1 
[22 πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνη 

τῇ ἡμέρᾳ: κύριε κύριε, 

οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύ- 
σαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι 
δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ 
σῷ ὀνόματι δυνάµεις πολλὰς 
ἐποιήσαμεν ; ; 

28 καὶ τότε ὁμολογήσω αὗτοῖς 
ὅτι οὐδέποτεξ ἔγνων ὑμᾶς, άπο- 
χωρεῖτε ἀπ ἐμοῦ οἳ ἐργαξό- 
µενοι τὴν ἀνομίαν. Ί 

[ῷᾳ, νιἩ, 11-12.] 
[Π1 λέγω δὲ ὅ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξου- 
σιν καὶ ὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 
᾿Αβραὰμ καὶ Ἴσαὰκ καὶ 
Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

12 οὐρανῶν' οἳ δὲ υἱοὶ τῆς βασι- 
λείας ἐξελεύσονται εἰς τὸ 
σκότος τὸ ἐξώ- 

τερον' 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.] 
[6 αἰκ. 60, κκ. 16.] 

2 

καὶ οὐκ ἰσχύσονσιν. 
3 α 6 3 ἀφ' οὗ ἂν «ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσ- 

πότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν 
θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἐσ- 

Μ / Ν / Ν / τάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν 
λάγοντες" κύριε ἄνοιξον ἡ ἡμῖν, 
καὶ ἀποκριθεὶς ἐ ἐρεῖ ὑμῖν" οὐκ 
οἶδα Όμας πόθεν ἐστέ. τότε 
ἄρξεσθε λέγειν ἐφάγομεν 
ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεγ, καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν 
ἐδίδαξας. 

25 

26 

κ δ.. { 5 3 β. 27 καὶ ἐρεῖ. λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα 
. / 

ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε 
9 3 ἃ ν) [4 3 7 9 ἀπ' ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδι- 
κίας. 
2. ον 3 ς Χ ΣΕ 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν 

28 

ὄψεσθε᾽ Αβραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ 
καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς 

/ 3 - / προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλο- 
µέγους ἔξω. καὶ ἤξουσιν 
3 Ν Ε] ὢ Ν .ἲ 

ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν 
καὶ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ 
3 ΄ 9 . ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασι- 
λεία τοῦ θεοῦ. 

29 

ο.) κ ο. 9 Αα καὶ ἰδοὺ εἶσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσον- 
λ Ν .. ται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι 

34 οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 

90 

6 145. Τῖιε Μ{εδεαφο οἱ «Τεεως {ο Ηογοά: }απιοπί ους) «Γογιρα]ση. [0] ὃ 190.] 

σον 

196 

3 3. ο ϐ ο / 91 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν 
τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὖ- 

«. ” Ν / 3 τῷ: ἔξελθε καὶ πορεύου ἐν- 
τεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε 

. ο Ν . ἀποκτεῖναι. καὶ εἶπεν αὖ- 
Α Αα ή ”. 

τοῖς: πορεῦθέντες εἴπατε τῇ 
5 / / Ε) ΔΝ Ε] ἀλώπεκι ταύτῃ: ἰδοὸ ἐκ- 

ιά μό Χο, 
βάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις 
ἁποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, 
καὶ τῇ τρίτη τελειοῦμαι. 

90 



68 146, 147.] [ΜΑ1Τ. χνητ] [μπλε τς.] 1ΌΚΕ ΣτΠ. ΧΙΥ. 

88 
99 

[ῷἱ αχ, οτ- 59,] 
Ἱερουσαλὴμ 

Ἱερουσαλήμ, ἡ ἦ ἀποκτείγουσα 
τοὺς προφήτας καὶ λιθοβο- 
λοῦσα τοὺς ἀπεσταλμέμους 
πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, 
ὃν τρόπον ὄρνις, ἐπισυνάγει 
τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 
ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 
ὑμῶν ἔρημος. λέγω γὰρ ὑμῖν, 
οὗ μή µε ἵδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως 
ἂν εἴπητε εὐλογημένος ὃ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.] 

[57 

6 146. 

10:11 [οἱ 4] 

11.] 

«δεις αἱ Μεωί π 4 Ῥ]ιατίβοςς Ποιιδα: 

98 πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ αἴ- 
ριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσ- 
θαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προ- 

3 ΄ ” 
φΦήτην  ἀπολέσθαι  ἔξω 
ς 5 Ν 

841 Ἱερουσαλήμ. ;. Ἱερουσαλὴμ 
Ἱερουσαλή ἀποκτείνουσα ρ ἡμ, ἡ 

Ν / Ν 

τοὺς προφήτας καὶ λιθοβο- 
λοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 

λ 3 / / 3 / 

πρὸς αὑτήν, ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου᾽ 
ὃν τρόπον ὄρνιξ 
τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 
ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 

ο ο) 1 ὑμῶν. λέγω ὑμῖν ὅτι 
3 Ν 1 / ϱ σ οὗ μὴ ἴδητέ µε έως Ίδει 

ὅτε εἴπητε εὐλογημένος ὁ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 

86 

θιυε οἱ Τνογδὴ οἩ ἔιο δαθαίη, 

ΧΙΥ. 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἷς οἶκόν 

τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαβ- 
βάτῳ, φαγεῖν ὁ ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρα- 

3 3 ο τηρούµενοι αὐτόν. καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις 
- [ο Δ 

ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἄποκ- 
3 Α ο 

ριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς 
καὶ ὶ Φαρισαίους λέγων" ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
θεραπεῦσαι ἢ οὗ, οἳ δὲ ἠσύχασαν. καὶ 
ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 

Ν " -ν 

καὶ ἀποκριθεὶς πρὺς αὐτοὺς εἶπεν τίνος 
5 εν ολ ο) 9 / ν) Ν 
ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἲς φρέαρ πεσεῖται, καὶ 

/ Αα οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ 
ϐ σαββάτου; καὶ οὖκ ἴσχυσαν ἄνταποκρι- 

θῆναι πρὸς ταῦτα, 

6 147. Ρανωῦῖε αωῦπδί ἑαλίπρ ἔ]ιε Οἶνίεί Φεαίς αὖ «[Γεαρίς. 

10 

7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους παρα- 
βολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξε- 

8 λέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς" ὅταν κληθῇς 
ὑπό τινος εἷς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἷς τὴν 
πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ 
κεκληµέγος ὑπὸ αὐτοῦ, καὶ ἐλθὼν ὁ ὁ σὲ καὶ 
αὐτὸν. καλέσας ἐρεῖ σοι δὸς τούτῳ τόπον, 
καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον 
τόπον κατέχειγ.. ἀλλ. ὃ ὅταν κληθῇς, πορευ- 
θεὶς ἀνάπεσε εἷς τὸν ἔσχατον τόπον, ἴνο 
ὅταν ἐλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι" φίλε, 

197 



[ματτ, ΧγΠΠ] [Μλακ τκ.]. ΗΟΚΗ χΧΙΤ.. [56 148, 149. 

[6 ακη, 
19.] 

11 

/ 5 / / 34 

προσανάβηθι ἀνώτερον' τότε ἔσται σοι 
δόξα ἐνώπιον 
σου. 

πάντων τῶν συνανακειµένων 
4 Αα ε ς Αα ε Ν ’ 

οτι πας ο Ὀψῶν αυτον ταπ’ εινωθή- 

σεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
[ῷ], αν, 14.] 

ὃ 148. Βαλονίαύϊοη, ο [πιυέο {]ιε Ῥουτ. 

12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν' ὅταν 
Αα 3 ἊἎ Α. Ν / Δ 

πουῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ. φώνει τοὺς 
/ κ ν ε , δὲ φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ 

τοὺς συγγενεῖς. σου μηδὲγείτονας πλουσίους] 
μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ 

18 γένηται ἀνταπόδομά σοι. 
δοχήν, κάλει 

ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς 
πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, 

1 ά4ι Φφλ, 4 Ν λ 3 μᾷ 9 3/ 
ου του ου», και µακαριος εσ», ΟΤὲ ουκ εχουσιν 

3 δ Α 3 ὃ ϐ / δέ 

ἀνταποδοῦναί σοι. ἀνταποδοθήσεται δέ σοι 
ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 

6 149. Ῥαγαῦῖο οἱ ὑια ἄγεαί Φρρον. [0 8 185. 

[6 «κ. 1--10.]. 
[ι Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν 

εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς 
λέγων" 

ὡμοιώβη ἡ βασιλεία τῶν οὗ- 
ρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, 
ὅστις : ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν τοὺς 
δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς 
κεκλήµένους εἰς τοὺς γάμους, 
καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 
πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 
δούλους λέγων: εἴπατε τοῖς 
κεκληµένοις' ἰδοὺ τὸ ἄριστόν 
µου ἠτοίμακα, οἳ ταῦροί µου 
καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ 
πάντα έτοιμα": δεῦτε εἲς τοὺς 
γάμους, οἱ δὲ ἀμελήσαντες 
ἀπῆλθον ὃς μὲν εἷς τὸν 
ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν 
ἐμπορίαν αὐτοῦ" 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

9 ο ι , ιά Γω 

Ακούσας δέ τις τῶν συνανα- 
[ Αι κειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ: 

4 
µακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον 
3 αν ο) - ς 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. ὃ 
ν 83 3/ / δὲ εἶπεν αὐτῷ" ἄνθρωπός τις 

ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκά- 
λεσεν. πολλούς, καί ἀπέστει- 
λεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ 
τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς 

/ 5] 9 ») 

κεκληµένοις' έρχεσθε, ὅτι ἤδη 
4 {3 
έτοιμα εἰσιν. 

καὶ ἠἤρέαντο ἀπὸ µμιᾶς 
πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ 
πρῶτος εἶπεν αὐτῷ' ἀγρὸν 
ἠγόρασα καὶ ἔχω ᾿ἀνάγκην 

ἐξελθὼν. ἰδεῖν αὐτόν' έρω- 
τῶ σε, ἔχε με παρῃτηµένον. 
καὶ  ἕτερος εἶπεν" ζεύγη βοῶν 
ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι 
δοκιµάσαι αὐτά' ἐρωτῶσε, ἔχε 
με παρῃτηµένον. καὶ ἕτερος 
εἶπεν" γυναῖκα ἔγημα καὶ ἰ διὰ 
τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. καὶ 



81560]  ᾖ[ναττ, χυπι.] [Μληςκ τσ] ΟΕΕ ΣΙΥ. 

ϐ οἳ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 
λ δ όλ, 9 α ο δὸ θλ μας, τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν παραγενόμενος ὃ δοῦλος ἀπήγ- 

καὶ ἀπέκτειναν. Ύειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. 
ς κ Ν 3 /. 

7 ὁ δὲ βασιλεὺ ὀργίσθη, τότε ὀργισθεὶς ὃ οἰκοδεσ- 
καὶ πέµψας τὰ στρατεύ- πότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ: 

ὑτοῦ ὁπώλ π Σέελ ο 8. ον λ. µατα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς ἔξελθε ταχέως εἷς τὰς πλα- 
φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν τείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, 

8 αὐτῶν ἐνέπρησεν. τότελέγει καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπή- 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ. ὁ μὲν Ρους, καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς 
γάμος ἔτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ] --- | 25 εἰκάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ 
κεκληµένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. | εδοῦλος" κύριε, Ὑέγονεν ὃ ἐπέ- ᾿ 

9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διε- ταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 
υ / ο κΌο Νλ σ Ν 4. ς / Ν 

ἔόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους| --- |289 καὶ εἶπε ὃ κύριος πρὸς 
Ελ ᾳ / 9. . ” 3 ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἷς τὸν δοῦλον ἔξελθε εἰς 

Ν { Νο λύό ”--- ὃ ΔΝ Σ.. Ν ΔΝ 

10 τοὺς γάμους. καὶ ἐξελθόν- τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ 
τες οἳ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἷς τὰς ἀνάγκασον εἴσελθείν, ἵνα γε- 
ὁδοὺς συνήγαγον πάντας] --- 24, µισθῇ µου ὁ οἶκος. λέγω γὰρ 
ὅσους εὕρον, πονηρούς τε καὶ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 
ἀγαθούς, ἐκείνων τῶν κεκληµένων γεύ- 

σεταί µου τοῦ δείπνου. 
κ 5 ΔΝ 3 καὶ ἐπλήσθη ὃ νυμφὼν ἆνα- 

κειµένων.] 

8 150. Οοπάνοπς ο) Πἱροϊρίεε]νάρ: (4.) «Γέρας ἐο ὃε ϱγεΓογγεᾶ {ο Κἰπάτεᾶ. 
2.) ΤΤις Ονοδε {ο δε ὄσηπο. [ῷ, 8 64. 

---- --- 12ὔ Ἑυνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι 
ῃ . κ 5 πολλού, καὶ στραφεὶς εἶπεν 

[ῷ. κ. οτ,' 58.] -- 126 πρὸς αὐτούς' εἴ τις ἔρχεται 
[87 ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα πρός µε καὶ οὗ μισε τὸν 

ὑπὲρ ἐμὲ οὓκ ἔστιν μου ἄξιος, πατέρα ' αὐτοῦ καὶ τὴν 
καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα μητέρα καὶ τὴν Ὑυναῖκα 

καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἆδελ- 
᾿φοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ 

Ν ΔΝ ε α / 5 ---- οι ικα την έαυτου Ψψυχήν, οὗ 
ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος, δύναται εἶναί µου μαθητής. 

88 καὶ ὃς οὗ λαμβάνει τὸν σταυ-| -- | 27 ὅστις οὗ βαστάζει τὸν σταυ- 
ρον Ἡ αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ρὸν Χ ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται 
ὀπίω µου, οὗκ ᾖἔστι| ὀπίσω µου, οὗ δύναται εἶναί 
µου ἄξιος] μου μαθητής. 

(6) Τ16 Ο08ἱ ἐο ὃε - Τπιο Γργουϊᾶρηι Ῥιωϊάοτ: Τπιο 
πιρτουίάρηϊ Κὐπρ. 

28 Τίς Ύὰρέ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργων οἰκοδομῆσαι 
.. οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, 

--- --- 29) εἰ ἔχει εἲς ἁπαρτισμόν; ἵνα µήποτε θέντος 

18911. 
129 ἳ 1 



[ΜΑΤΤ. ΧΥ1.] ΜΛΗΚ ΙΧ. 1ΌΚΕ ᾽ΧΙΥ. ΧΥ. [8 151. 

αὐτοῦ θεµέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι 
πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαί- 

{ 90 1ζειν, λέγοντες ὅ ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο 
51 οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ. ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. ἢ 

τίς βασιλεὺς πορευόµενος ἕτέρῳ βασιλεῖ 
συμβαλεῖν εἷς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶ- 
τον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα 
χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων 
ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν : εἰ δὲ µήγε, ἔτι αὐτοῦ 
πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ 
τὰ πρὸς εἰρήνην. 

92 

(2.) Α1ἱ Ῥοβεσβοίοπα ἴο ὂο τεποωπεεά. 

φ μα μὴ 3 ε 4 η] 5 3 / 98 Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ "υμῶων ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὗ δύναται 
εἶναί µου. μαθητή. 

7.) 1ο δρυγήέ ο) δασ) ... ἐο ὃε πιαὐηλαὐοᾶ, 

[ῷῴ ν. 19.] 
[19 Ὑμεῖς ἐ ἐστὲ τὸ ἅλας 

τῆς γῆς' ἐὰν δὲ τὸ 
ὅλας µωρανθῇ, 
ἐν τίνι ἁλισθήσεται ;. 
εἲς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ 
μὴ βληθὲν ἔξω κατα- 
πατεῖσθαι ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων,] 

49 Ἠᾶςγὰρπυρὶ ἁλισθή- 
σεται. [1ω6υ.1 Ἡ, 19.] 

καλὸν τὸ ἅλα, 
ο. ἐὰν δὲ τὸ 

ἅλα ἄναλον γένηται, 
ἐντίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 

50 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα 
καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἆλ- 
λήλοις. ᾳς, 54] 
[ῷ. 1 ΤΗ. γ.. 18.] 

[ας αι 49.] 

94, Καλὸν οὖν τὸ ἆλα" 
9 Δ ολ ἐὰν δὲ καὶ τὸ 

ιά µ ο... ἅλα µωρανθῇ; 
Ε) /. 3 { 

ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς 
κοπρίαν εὔθετόν ἐσ- 
τιν’ ἔξω βάλλουσιν 
Σο 5ς 34 Α αὑτό. ὃ ἔχων ὥτα 

ἀκούειν ἁκουέτω, 

96 

ο 

8 151. Ραναδίε ο) ἐ]ια ]ιοδὲ - (Οπε ο) α Βωπάγες). 

[ορ 1. 10, 11.1. [ᾳ, Ἡ. 
16,16.]| 

150 

Χγ. 

1 Ἠσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες 
πάντες οἳ 

.. 4 3 ο” ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 
: 2 καὶ ὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρι- 

σαῖοι καὶ οἱ .γραμματεῖς λέ- 
Ύοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς 
προσδέχεται καὶ συνεσθίει 

Ὁ αὐτοῖς. εἶπεν. δὲ πρὸς αὐτοὺς 
ΔΝ Ν , { 

τὴν παραβολὴν ταύτην λέ- 

τελῶναι καὶ οἳ 



88 155, 168.] ΜΑ. ΧΥΙΠΙ, [παεκ ασ.] ΡΌΟΚΕ Χ7Τ. 

12 

19 

14 

ο τί ὑμῖν δοκεῖ ; ἐὰν γένηταί 
/ τινιἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα 

Ν ο 5 3 3 καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ- 
χὺ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐν- 
γέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς 

Αα / ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 
/ α 

καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 

ἁμὴν λέγω ἡμῖν ὅτι 
χαίρει 

ος μον ντα ἑννά ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα 
τοῖς μὴ πεπλανημµένοις. 

5 
επ 

Δ 

η 

/᾿ 34 οὕτως οὐκ ἔστιν θέληµα ἔμ- 
προσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ 
3 5 - ϐὁ μαι ο 
ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν 
τῶν μικρῶν τούτων. 

4, γων' 
. Ἡ 3 

τίς ἄνθρωπος ἐξ 
ε ” ε Ν / 
ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα 

Ν 3 / 3 5 ο. ὁ » 
καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὗ 

/ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐν- 
γέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται 
2 Χ Ν 3 / ο ᾳ 

ἐπὶ τὸ ἁπολωλός, ἕως εὕρῃ 
3 Ν 6 ΑΔ 9 /, 

αὐτό; καὶ εὑρὼν ἀπιτίθησιν 
Ν Α ιά 

ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, 
κο. Ν 3 Ν 8. καὶ ἐλθὼν εἷς τὸν οἶκον συν- 

αλ) Ν / Ν Δ 

καλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς 
γείτονας, λέγων αὗτοῖς' συν- 

/ / χάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ 
ο / 3 ή πρόβατόν µου τὸ ἀπολωλός. 

/. λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως 
Ν Α 3 ο 3 χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ 

ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ 
Ν / / 

ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίΐοις 
οἵτιες οὐ χρείαν ἔχουσιν 
µετανοίας. 

8 162, Ῥαταῦ]ε ο) ἴ]ιο Γιου 'Ώνασίνπια (Οπε ο) Τεη). 

6 168. 

6 "Ἠτίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἆπο- 
λέσῃ δραχμὴν µίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ 

Δ 3) Ν ο. 3 ο ιά 

σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως 

Ὁ ὅτου εὕρῃ: καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φιλας 
καὶ γείτονας λέγουσα" συνχάρητέ µοι, ὅτι 

10 εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 9 
οὕτως, 

λέ ς ο / Ν΄ 9 Αα 9 έγω ὁμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγ- 
γέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ µετα- 
νοοῦντι, 

Ῥαταῦῖο ο ἐν Τιουἱ οτι (Οπε ο Τιτο). 

11 Ἐϊπεν δέ ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 
12 καὶ εἶπεν ὃ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί: πάτερ, 

δός μοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας. καὶ 
19 διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ οὗ πολ- 

Ν / λὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ γεώτερος 
/ - υἱὸς ἀπεδήμησεν εἲς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ 

διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 
14, δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο 

Ν 3 κ ΔΝ ΔΝ ’ 9 / Χ 

«λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ 
16 αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι, 

191 

Ν ο. 

καὶ πορευθεὶς 



[Ματτ, σνπτ.] [νΑηκ τχ.] ΠΟΚΕ χγ. [8 1598. 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

25 

28 
24 

26 

26 
27 

28 

29 

9 , ν Αα κ Αα - 
ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολἰτῶν τῆς χώρας 

/. ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἷς τοὺς ἀγροὺς 
5 α / λ ΄ / αὐτοῦ βόσκειν χοίρους’ καὶ ἐπεθύμει γεμί- 

σαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων 
3 5 ο) Φον, 32597 5. 
ὧν ἤσθιον οἳ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 

3 ε Ν Ν 5 Ν 4 / / 9” εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη": πόσοι µίσθιοι τοῦ 
πατρός µου περισσεύουσιν ἄρτων' ἐγὼ δὲ 
λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι, ἀναστὰς πορεύσοµαι 
πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ" πάτερ, 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὗρανὸν καὶ ἐνώπιόν͵ σου, 
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου" ποίησόν 
µε ὡς ἕνα τῶν µισθίων σου. καὶ ἀναστὰς 
Ἀλθ Ν Ν [ά ε] Α ” δὲ ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ 
αὐτοῦ μακρὰν «ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ καὶ ὶ ἐσπλαγχνίσθη, κ καὶ ὶ δραμὼν 
ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατε- 
Φίλησεν αὐτόν. .. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱός' 

ἑ Δ / πάτερ, ἤμαρτον εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 
σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 
Δι δὲ ς κ Ν Δ ΔΝ ὃ ήλ εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους 

ΔΑ /, [4 αὐτοῦ. ἐξενέγκατε: στολὴν τὴν πρώτην 
) ΄ ο 3 / ΔΝ / / .. 

καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἷς τοὺς 
πόδας, καὶ φέρετε τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν, 
θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφραγθῶμεν, ὅτι 
οὗτος ὃ υἱός μου γεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἢ ἣν 
ἀπολωλὼς καὶ  εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὖ- 
Φραίνεσθαι. ἢν δὲ ὅ ὁ υἱὸς αὐτοῦ δ πρεσ- 

” βύτερος ἐν ἀγρῷ: καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν 
τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 
καὶ προσκαλεσάµεγος ἕνα τῶν παίδων 
Ε] θ / δα) « δὲ κ μας. ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα, ῥὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
ᾳ ς 3 / σ κ.” ε / ὅτι ὃ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὃ πατήρ 
σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα 
αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ 
ἦθελεν εἰσελθεῖν' ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ὃ ἐξελθὼν 
παρεκάλει αὐτόν. ὁὅ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
τῷ  πατρί’ ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι 

90 

81 ὁ 
52 

καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ 
ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν 

4) ε] θῶ σ δὲ ς ε/ θ φίλων µου εὐφρανθῶ» ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος 
ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ, πορνῶν 
ᾖλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 

δὲ εἶπεν αὐτῷ' τέκνον, σὺ πάντοτε μετ 
3 ” ΔΝ ΄ ...) { 3 3 ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν' εὐφραν- 
θῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 

«σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, ἀπολωλὼς 
καὶ εὑρέθη, 

192. 



[ΜΑ σνιπ.]ΓΜΑεκ τχ.] μυκα χνι. {[691δ8, 15, 

[καν. 21, 
95.1 

[ᾳ]. νὶ. 94.] 

6 164, Ραταδίε ο) ἴ]ο Ὁ η]ιιοί Βίεωαντά. 

--- 12 

-- 19 

ΧγΙ. 

1 Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς µαθητάς' ἄνθρωπός 
4. ΄ ο 3. 3 / ν. Ὁ τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος 

ή μ 5» ε ΄' Ν ς / διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρ- 
ο Φ 

χοντα αὐτοῦ. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν 
αὐτῷ: τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος 
τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου’ οὗ γὰρ δύνῃ 

ι μα 9 Α ἔτι οἰκονομεῖν. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὃ οἶκο- 
νόμος" τί ποιήσω, ὅτι ὃ κύριός µου ἆφαι-. 

να 3 ΄ 
ρεῖται τὴν οἰκογομίαν ἀπ' ἐμοῦ; σκάπτειν 
οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. ἔγνων τί 
ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἶκο- 

3 Αα 
γοµίας δέξωνταί µε εἷς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. 
καὶ προσκαλέσάµενος ἕνα ἕκαστον τῶν 
χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ 
πρώτῳ: πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ µου; ὃ δὲ 
Φ ε Ν , 3 , ε ον 3 εἶπεν' ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. ὃ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ: δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας 

[4 ταχέως γράψον πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ 
Λ. Δ Ν / 3 / 5 Ν 5 

εἶπεν σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν' 
ς Ν / /. /, 5. / ἑκατὸν κόρους σίτου. λέγει αὐτῷ: δέξαι σου 
τὰ γράµµατα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. καὶ 

ή ο 

ἐπῄνεσεν ὅ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, 
ὅτι φρονίµως ἐποίήσεν' ὅτι οἳ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος 

/ ο τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ 
Ν Ν « φωτὸς εἷς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. καὶ 

ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ 
τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἁδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπη δέξ. 
ωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωμίους σκηνάς. ὅ πισ- 

Ν 3 ἐλ. / 1 ο) λλῶ 3 τὸς ἐν ἐλαχίστῳἉ καὶ ἐνπολλῷ πιστός ἐστιν, 
νε 5 3 / ει νο» καὶ ὃ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ 

/ ο ἄδικός ἐστιν. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ 
νο ν΄ οἱ ντ ο ε α πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν 

πιστεύσει; καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ 
/ Ν - 

οὖκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 
Ν οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δου- 

-. λ. Ν σ 
λεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν 
9 Ε , Α ελ 5 κά Ν Αν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ 
δουλεύειν καὶ μαμωνᾶᾷ. 

6 166. ύεσις τεδω]οε {νο Μοπεψ-ἱουύπρ Εατίθεεδ.] 

--- 14: "Ἠκουον δὲ ταῦτα πάντα οἳ Φαρισαϊοιφιλάρ- 
Ύυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν" 

16 καὶ εἶπεν αὐτοῖς' ὑμεῖς ἐστὲ οἳ δικαιοῦντες 
ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς 

» ϱ. εἰς. 1. 
195 



[πΑπτ, χνπ.] [κληκ 1Σ.] Ίσκε χνι,  [0156, 1ὅ7, 

[αἱ κ. 19, -- 
19.] 

[α τ. 18.1 --- 
19 ὁ 
17 

/ κ ’ 5 9 ο) Ε] κά γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐν ἀγθρώ- 
ποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
ὀ γόµος καὶ οἱ ὑἀροφῆται μέχρι Ἰωάννου" ἀπὸ 
τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ 
πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. εὐκοπώτερον δέ 
ἐστιν τὸν οὐραγὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ 
τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν. 

β 156. «Ῥποποιπιοεπιεπέ οἳ Ῥέυοτοοᾶ [ῷ 8 166] 

χὶΣ, 9.] 

[6: ν. ὃ», [ῷ. κ. 

6157. 

1.] 15 πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 
γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ὃ ἀπολελυμένην 
ἀπὸ ἀγδρὸς γαμῶν µοιχεύει. 

ῬαγαῬίο ο) ἔλιε Τίο]ν Μαπι απ Πναβαγας. 

91 

2 

25 

19 "Ανθρωπος δέτις ἣν πλούσιος. καὶ ἐνεδιδύσ- 
Κκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμεγος 

20 καθ ἡμέραν λαμπρῶς. παπτωχὸς δέ τις 
ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν 
πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμέγος καὶ ἐπιθυμῶν 
χορτασθῆναι ἆ ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς 
πραπέζης τοῦ πλουσίου. ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες 
ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 

29 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ 
ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς 
τὸν κόλπον Ἀβραάμ. ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ 

1328 πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾧδῃ 
9 Δ 2 Δ ο ες ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων 
3 ιά 8 α 5 Δ δολ ΄ ἐν βασάνοις, ὃρᾷ ᾽᾿Αβραὰμ ἀπὸ µακρόθεν 

24, καὶ Λάζάρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ 
αὐτὸς φωνήσας εἶπεν πάτερ ᾿Αβραάμ, 
ἐλέησόν µε κἀὶ πέµψον «Λάζαρον ἵνα βάψη 
τὸ ἄκρον τοῦ. δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ 
καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν µου, ὅτι ὀδυνῶμαι 

26 ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπεν δὲ ᾽᾿Αβραάμ" 
τέκνον, µγήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἆγαθά 
σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως 
τά κακά. νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ 

26 ὀδυνᾶσαι. καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ 
ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, 
ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς 
μὴ. δύνωνται, μηδὲ οἳ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
διαπερῶσιν. εἶπεν δέ ἐρωτῶ οὖν σε, 
πάτερ, ἵνα πέµψῃς αὐτὸν εἷς τὸν οἶκον τοῦ 
πατρός µου. . ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς' 
ὅπως διαµαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ 
αὐτοὶ ἔλθωσιν εἷς τὸν τόπον τοῦτον τῆς 

" Τλο οπ]γ ΥθβΕΥΕΠΟΡ. {0 ὨΐτοτοῬ ἵπ Ἠπχκο, 
154 



ΜΑΤΣ, χνῆ, [Μαᾶκ τικ] ΗΟΚΕΒ ΧΥΙ. ΧτΠ. [6 158. 

29 βασάνου. λέγει δὲ αὐτῷ ᾿Αβραάμ: ἔχουσι 
"Μωὺσέα καὶ τοὺς προφήτας ἀκουσά- 

80 τωσαν αὐτῶν. ὃ δὲ εἶπε'" οὐχί, πάτερ 
᾿Αβραάμ, ἀλλ ἐάν τι ἀπὸ κνεκρῶν 
προσευθῃῇ. πρὸς αὗτούς, µετανοήσουσυ. 

8] εἶπεν δὲ αὐτῷ. εἰ Μωῦσέως καὶ τῶν 
προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 

16 

16 

17 

δ 158. Οοπαἰάεγαδίοη, Του ἐλε ἨἩγεα]ι απά πο Εττύπη: Τ]1ο [πω οἳ 
Φιωρριιοαξίοηι απιἆ ο) «Γογφίνεπιοβν. 

[ῷ,. αν, Τ.] 

[ο]. ανἰμ, 6.] 

ἜἘὰν 
δὲ ἁμαρτήσῃ ὃ ἀδελφός σου, 
ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ | 
σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν 
σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν 
ἀδελφόν σου. ἐὰν δὲ μὴ 
ἀκούσῃ, παράλαβε µμετὰ 
σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἣ δὺο, ἵνα 
ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 
ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 
ἐὰν δὲ παρακούσῃη αὐτῶν, 
εἰπὸν τῇ ἐκκλησία. ἐὰν δὲ 

Ν Αα 5 / . καὶ τῆς ἐκκλησίας παρα- 

16 

19 

20 

κούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὅ 
3 ΔΝ κ ς / 3 ΔΝ ἐθνικὸς καὶ ὃ τελώνης, ἁμὴν 

.. 4 λέγω ὑμῖν, ὅσα εὰν δήσητε 
ΧΑ ο] /. ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν 

οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε 
ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα 
3 ελ Α ΄ { 
ἐν οὗρανῷ. πάλιν λέγω 
ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συµφωνή- 
σουσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς 
περὶ παντὸς πράγματος οὗ 
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται 

2 ων) Δ [ην /. ΄ 

αὐτοις παρὰ του πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖ. οὗ γάρ 
εἶσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι 

196 

(49 

ΧΝΥΠ. 

1 Ἐἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
3 9) 3 ά 9 ων αὐτοῦ. ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ 
Ν / .) - 3 ΔΝ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, οὐαὶ 
ΙΑ 2 8 3 α δὲ δί οὗ ἔρχεται. λυσιτελεῖ. 
5 3 ’ κ / αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περί- 

Κκειται περὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἲς τὴν 

/ Ἀ ΄ θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 
τῶν µμικρῶν τούτων. ένα. 
προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν 

ἁμάρτῃ ἕ ἀδελφός σου, 
ἐπιτίμησον αὐτῷ, 

καὶ ἐὰν 
΄ ΕΦ 5. 

µετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 



ΜΑΤΤ. ΧΥΠΙ. (Μπλακ τσ.] ΤΌΚΕ ΣΥ. [8 169. 
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Α Χ 5λ 34 3 Α 9 

εἰς ΤΟ εμον ονομα, εκει ειμι 
- / . 

ἐν µέσῳ αὐτῶν. τότε προ- --- 
νο ς / 8 . σελθὼν ὅ Πέτρος εἶπεν 

αὐτῷ: κύριε, ποσάκις ἅμαρ- 
4 τήσει εἷς ἐμὲ ὃ ἀδελφός µου 

Ν 3 4 3 4 καὶ ἀφήσω αὐτῷ; έως 
ς / ΄ 5 ο ε 
ἑπτάκι; λέγει αὐτῷ ὁὃ 

[ο 4 Ἰησοῦς' . οὗ λέγω σοι ἕως 
ι) 

ἑπτάκις, ἀλλ ἕως ἑβδομη- 
κοντάκις ἑπτά. 

4, καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ 
ε Γό 9 / 

ἐπτάκις ἐπιστρέψῃ 
σε λέγων’ μετανοῶ, 

πρός 

3 / 3 
ὀφήσεις αὐτῷ. 

6 169. Ραναδίε ο) ἐλο ὉηΓογοὐυύπρ δεγυαπέ (Μ.). 

Διὰ τοῦτο ἁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
35 / . αν α- 3 4 [ο ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι 
λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀἁρξαμένου 

Ν 3 . /. / - 3 

δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσηνέχθη εἷς αὑτῷ 
ὀφειλέτης µυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος 

͵ Ν ελ ο ὁδ 9) 3 3 ΑΔ ε / 

δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύ- 
8 8 ε 

ριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 
καὶ πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν 
οὖν ὃ δοῦλος ἐκεῖνος προσεκύνει αὐτῷ λέ- 

3 

γων’ μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, Καὶ πάντα 
ἀποδώσω σοι. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὃ κύριος 

- ΄ 5 / Ε] / 3 / Ν Ν τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ 
δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ ὅ δοῦλος 

. ω] [ο ”. ἃ 
ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς 
ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας 

3 ΑΔ ) . / 3 ΄ 3 3 ιά 

αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων" ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 
πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει 

9 

αὐτὸν λέγων" μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ 
ἀποδώσωσοι- ὃὅ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἆπελ- 
θὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἷς φυλακὴν ἕως ἁποδῷ 

Ν 5 ιά απο / ο ε τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι 
(αὐτοῦ τὰ γινόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, 

Χ 3 / / Α / ε - 

καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν 
πάντα τὰ γενόμενα. τότεπροσκαλεσάµενος 

3 ς / 3 . / 3 4 ] αὐτὸν ὅ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ' δοῦλε 
/ [ο Ν 3 κ 9 / " 3 ο) 

πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά 
σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε' οὐκ ἔδει καὶ σὲ 

Αα Ν ιά ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγώ σε 
ἠλέησα ; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέ- 

3 ἑ -”. ο) Θ - 

ὃωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἁποδῷ 
Αν / αν πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. οὕτως καὶ ὁ 

πατήρ µου ὁ οὐράνιος ποιήσει ἡμῖν, ἐὰν μὴ 
ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
καρδιῶν ὑμῶν. | 
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[ΜΑΤΙ, χυπ.] [Μλακ τσ.] 1ΌΚΗΕ ΧγΠ. [65 160-168, 

ὃ 160, Τ]ιο Ρομεν οἱ Εαν, 

[0 κκὶισ1.]| [ο] κἰ. 59, 
99] 

ὄ 
6 
Καὶ εἶπαν οἳ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ" πρόσθες 
ἡμῖν πίστιν. εἶπεν δὲ ὅ κύριος: εἶ ἔχετε 
πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἃ ἂν τῇ 
συκαμίνῳ ταύτῃ. ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι 
ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ἡμῖν. 

8 161. Ταπ]ε ποῖ οἶυεπ Το υμ ἆοποα. 

7 

8 

10 

Τίς δὲ ἐξ ὃ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ 
ποιμαίνοντα» ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
ἐρεῖ αὐτῷ" εὐθέως παρελθὼν ἆ ἀνάπεσε; ἀλλ᾽ 
οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ' ἑτοίμασον τί (δειπνήσω, καὶ 
περιζωσάµενος διακόνει µοι ἕως φάγω καὶ 
πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι, καὶ πίεσαι 
σύ; μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλφ ὅ ὅτι ἐποίησεν 
τὰ ιαταχθέντα ; οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν 
ποιήσητε πάντα τὰ. ̓διαταχθέντα ὃ ὑμῖν, λέ- 
Ύετε ὅτι δοῦλοι ἆ , ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν 
ποιῆσαι πεποιήκαµεν. 

«8 169. Το Εταϊςριὶ Φαπιανᾶζατι 1ι6ρετ. 

1 

19 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι ες Ἱερου- 
σαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ µέσον ἍἌαμα- 
ρίας καὶ Ταλιλαία. καὶ εἰσερχομένου 
αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ὑπήντησαν αὐτῷ δέκα 
λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ 
αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες" Ἰησοῦ ἐπισ- 
τάτα, ἐλέῃσον ἡμᾶς. καὶ ὶ ἰδὼν εὖ εἶπεν αὐτοῖς: 
πορευθέντες ἐπιδείξατεξ ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσ- 
θησαν. εἲς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων 
τὸν θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον. παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ: καὶ 
αὑτὸς ἦν Σαμαρίτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν: οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν : 
οἳ ἐννέα ποῦ; οὐκ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες 
δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὃ ἀλλογενὴς 
οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ: ἀναστὰς πορεύου" 
ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε. 

6 168. “Το Κὐπράσπυ ο 6οἆ ὁ ο]όπι (απιοπφ) Ὕομ”.: Τ1ιο Ώαγ» οἱ ἴ]νο 
80η ο Μαη. -- 20 ̓ 

.. ᾿ 

Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε 
ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς καὶ εἶπεν' οὐκ. ἔρχεται ἦ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν' 
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[ΜΑΤΊ. ΧτΙΠ.] [ΜΑΚ ὦσ.Τ τυκΕ χυπ. Χνπ. ο [βιδά. 

[ῶ/. ασὶν. 
ή, 19.] 

| μα, κ. 59.] 
6 ανΙ.25.] 

[ῷ. καὶν. 
41.] 

[ακ χχἰγ. 
98, Ί 

[ᾳ) αα. 91.] 

[ῷ- κ. 
15, 161 

[ο ντή.55.Ί 

25 

29 ᾗ 

80 

1 86 

96 

21 ἰδοὺ ὣδε ἢ ἢ ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ 
- θεοῦ ἐ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 

99 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς» ἑλεύσονται 
ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμερῶν' 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 
καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν' ἰδοὺ ἐκεῖ, ἰδοὺ ὧδε' μὴ 
ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ 
ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν 
οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως 
ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
αὐτοῦ. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν 

καὶ ὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἆ ἀπὸτῆς Ὑενεᾶς ταύτης. 
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, 
οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, 
ἐγαμίζοντο, ἄ ἄχρι ἣς ἡμέρας. εἰσῆλθεν Νῶε 
εἷς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. ὁμοίως καθὼς 
ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Δώτ" ἤσθιον, ἔπινον, 
ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, «ᾠκοδόμουν" 

δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Δὼτ ἀπὸ Ἀοδόμων, 
ρε εν πὂρ καὶ θεῖον ἀπὶ «οὐρανοῦ καὶ 
ἀπώλεσεν ἅπαντας. κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται 
ᾗἡμέρᾳ ὁ υἱὸς΄ τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώµα- 
τος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἶκίᾳ, μὴ 
καταβάτω ἃραι αὗτά, καὶ ὃ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 
μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. µνήµο- 
γεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ, 
ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιή- 
σασθαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέ- 
σει, ζωογονήσει ἆ ἀντήν. [αι ἱχ. 24.] 
λέγω ὃ ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐ ἐπὶ 
κλίνης μιᾶς, εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ 
έτερος ἀφεθήσεται' ἔσονται δύο ἀλήθουσαι 
ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ µία παραλημφθήσεται, ἡ ἡ δὲ 
ἑτέρα ἀφεθήσεται, 

24: 

οὔ 

9 

ο 

38 

91 

82 

88 

841 

97 καὶ ἀποκριθόντες λέγουσιν αὐτῷ" ποῦ, 
κύριε; ὁ δὲ᾽ εἶπεν αὐτοῖς' ὅπου τὸ σῶμα, 
ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσ ονταῖε 

Ὅ δ:1θ4, Ῥαναδῖο ο) ἔ]νο ση] τΓιάῤε. 

ΧΤΤΠ. 

1 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν' αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν 
πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἔκκα- 

3 κεῖν, λέγων" κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν 
“Θεὸν μὴ: φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ 
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ΜΑΤΙ, ΧΙΧ. ΜΛΕΚ Χ. ἨΌὉΚΕ ΧΥΠΙ. Τ68 165, 166, 

8 

[ 

4. 

.ὄ 

ἐντρεπόμενος. χήρα δὲ ἣν ἐν τῇ πόλει 
ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα" 
ἐκδίκησόν µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. καὶ 

οὐκ ἤθελεν ἐ ἐπὶ χρόνον; μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν 
ἐν ἑαυτῷ:' εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι 
οὐδὲ ἄνθρωπον ἐ ἐντρέπομαι, διά γε τὸ παρέ- 
χειν µοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω 
αὐτήν, ἵνα μὴ εἷς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ 
µε. εἶπεν δὲ ὁ κύριος: ἀκούσατε τί ὁ 
κριτῆς τῆς ἀδικίας λέγει" ὃ δὲ θεὸς οὗ μὴ 
ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 
τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, κἀὶ 
µακροθυμεῖ ἐπ αὗτοῖς; λέγω ὑμῖν ὅτι 
ποιήσει τὴν ἐκδίκησω αὐτῶν ἐν τάχει. 
πλὴν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν Ἆρα 
εεὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς: 

6 166. Ραταῦίε ο ἴ]ιε Ῥ]ιαγίαεο απᾷ ἔ]ιο Ῥιλήέοση. 

9 

10 

11 

139 ὁ 
18 

14 

ων Ν Ν / 4 / Ἐἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας 
312» ς ων) ιό μα Ν ος ἐφ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δὶκαιοι καὶ ἐξουθε- 

ΔΑ . Ν Ν 
νοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν 

.. Εά ιό 35 4 3 ἑ 

ταύτην. ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἲς τὸ 
ἱερὸν προσεύξασθαι, ὃ εἲς Φαρισαῖος καὶ ὁ 
ἕτερος τελώνης. Φαρισαῖος σταθεὶς 

ον ΄ - η ταῦτα προσηύχετο' ὁ θεός, εὐχαριστῶ σὸὀι 
ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, 
ἅρπαγες, ἄδικοι, µοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος 
ὁ «τελώνης' νηστεύω “δς . τοῦ σαββάτου, 
ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. : ὁ δὲ 

/ ιά ς Ν 3 3 39 τελώγης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἶς τὸν οὐρανόν, 
9 .” .. μμ 3 ) / ς 

ἀλλ. ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ. λέγων. ὁ 
θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω 
ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωµένος εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος. ὅτι πᾶς ὃ ὄψῶν 
ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὃ δὲ ταπεινῶν 
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. [0]. χὶν. 11.] 

ς 
ο 
« 
ο 

ξ 166. Γβοοιγδε ον ένοχοι. [ῷ- 5 156.] 

ΧΙΣ. 
κό 

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε 
3. ε 5' ο, 

ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς 

τοὺς λόγους τούτους 

µετῆρεν ἀπὸ 
τῆς 'Ταλιλαίας καὶ 
ἡλόεν εἲς τὰ ᾿ ὅρια 

Χ. 

1 Καὶ [ᾳ) σἲ, δ8..] 

ἐκεῖθεν ἀγαστὰς [65 Κάκεῖθεν ἐξελθόν- 

9/. 3 8 ῃ 
έρχεται εἰς τὰ ὁρια 

᾿ τὸς αὐτοῦ] 

199, 



ΜΑΤΤ, ΧΙΧ. ΜΑΕΚ Χ. [υσκε αυπ.] [6 166, 

ο 3 

τῆς Ιουδαίας 
μα 5 / 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 
Ν 3 ΄ καὶ  ἠκολούθησαν 

αὐτῷ ὄχλοι 
πολλού, καὶ 
ἐθεράπευσεν 
ἐκεῖ. 

[κνίή, 16.] 

3. ον 
αντους 

Ν Α 33 
καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
οἳ Φαρισαῖοι 
πειράζοντες 

ΔΝ /. 

καὶ λέγοντες" 
εἰ ἔξεστιν 

9 Αα Ν 

ἀπολῦσαι τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ; 

αὐτὸν 

ε ΔΝ 3 ] ὅ δὲ ἀποκριθεὶς 
ο / 

εἶπεν, οὐκ ἀνέγ- 
γωτε ὅτι ὃ ποιήσας 

3 

ἀπ ἀρχῆς ἄρσεν 
9 [ο 3. / καὶ θἡλυ ἐποίησεν 

αὐτούς ; 
ἕνεκα τούτου κατα- 

ι 9 : λείψει ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα καὶ 
τὴν µητέρα καὶ 
κολληθήσεται τῇ. 
γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἔσονται οἳ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. ὥστε 

5 / 3 / 3 Ν 

οὐκέτι εἶσὶν δύο ἀλλὰ 
Ν / ΑΦ μ] ς 

σὰρξ µία. Ὁ οὖν ὁ 
κ. / ν Εά θεὸς συνέζευξεν, ἄν- 

θρωπος μὴ χωριζέτω. 
λέγουσιν αὐτῷ: τί οὖν 
Μωῦσῆς ἐνετεῖλατο 

᾿ δοῦναι 

βιβλίον 
ἁποστασίου 

9 5 α μ 
καὶ ἀπολῦσαι ; 

«λέγει αὗτοῖς" 
ὅτι Μωῦσῆς πρὸς τὴν 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν 

Ν 3 ᾿ 
και ειπεν. 

τῆς Ιουδαίας καὶ 
/ ο 3 / 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
καὶ 

πάλιν ὄχλοι 
καὶ 

ς 3/ 

ὡς εἰώθει - 
4 

πάλιν 
3 /Ι 3 ΄ 

ἐδίδασκεν αὐτούς. 
2 καὶ προσελθόντες 

οἱ Φαρισαῖοι 

’ ἐπηρώτων 
ὃν ΔΝ 9 3 αὐτὸν εἶ «ἔξεστιν 

3 Ν ἀνδρὶ 
ο 9 Α 

γυναῖκα ἀπολῦσαι, 

/ 3 / πειράζοντες αὑτόν. 
ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν αὐτοῖς. 
[ντ. 6--θ.] 

ρε” τί ὑμῖν 
ἐνετείλατο Μωῦσῆς; 

4ι οἱ δε εἶπαν' 
ἐπετρεψεν Μωῦσῆς 

βιβλίον 
Ελ / / ἀποστασίου γράψαι 

ὅ καὶ ἀπολῦσαι. ὁ δὲ 
” Α ΑΦ. ε/ ων 
Τησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 

πρὸς τὴν |. 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν |. 

140 

συνπορεύονται͵ 
[χὶν. 2ὔ 

συνεπορεύοντο 
: δὲ ὄχλοι 

πολλού, καὶ στραφεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς' 
κτλ.] 
[ᾷ αν. 1, ὃ, 11; 

αγΙ. 1, 15: 
χνή. 1, 20; 
ανίἩ, 1, 9.] 

[χν. 2: ανἰ. 14] 

[αν], 20 ἐπερωτηθεὶς.] 



81607.] ἍΝΜΑΤΤ. ΧΙΣ. ΜΑΕΚ Χ. ΤΌΚΕ ΧΤΙΠ. 

ἐπέτρεψεν ἡὑμῖν ἀπολῦσαι ἔγραψεν ὑμῖν -- 
τὰς γυναῖκας ὑμῶν' 

μα Ν Ε] Ν / » ΑΝ ἁπ | ϐ τὴν ἐντολὴν ταύτην. ἀπὸ] -- 
3 Αν κ 3 

ἀρχηΣς δὲ ου γέγονεν ἀρχῆς κτίσεως 
σἹ 

οὕτως, ἄρσεν καὶ θλυ ἐ ἐποίησεν 
[πν. 4-6.] 7 αὐτούς. ἕνεκεν τούτου κατα-ἰ --- 

3 Ν 4 λείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 
8 αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ, --- 

καὶ ἔσονται οἳ δύο εἰς σάρκα 
/ 4 0 3 Δ δύέ µίαν, ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύὀ 

9 ἀλλὰ µία σάρξ. ὃ οὖν ὁ] -- 
θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος 

9 λέγω δὲ ὃ ὑμῖν μὴ χωριζέτω. 
ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν [τεν. 11.] ---- 
γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορ- --- 

/ Ν ο / ει γείᾳ καὶ γάμήσῃ ἄλλην, 
μοιχᾶται. λέγουσιω αὐτῷ 
οἵ µαθηταί: καὶ εἲς τὴν 

3. / ε Ἆ Ν --- οἰκίαν πάλιν οὗ μαθηταὶ περὶ 
εἰ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 

οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀν- 
θρώπου μετὰ τῆς γυναικός, 

11 οὐ συμφέρει γαμῆσαι, ὁ δὲ 1 11 καὶ [6 
εἶπεν αὐτοῖς" λέγει αὐτοῖς' ὃς ἂν ἀπολύσῃ χτἰ. 

[νοτ, 9.] τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Ύα- 18.] 
μήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ 

-] 12 αὐτὴν. καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσα- --- 
σα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ 

οὗ πάντες χωροῦσιν ἄλλον, μοιχᾶται. 
Ν ις ο) ε 3 8 τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς 

12 δέδοται» εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι -- -- 
οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ 
εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὖνου- 
χίσθησαν ὁ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 
εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ 
δυνάµενος χωρεῖν χωρείτω. 

ξ 107. οεθωφ γεορτυθ πέῖε ΟΠμ]άνεν. 

18 Τότε προσηνέχησαν / 19 Καὶ  προσέφερον 16 Ἡροσέφερον δὲ 
3 / αὐτῷ παιδία 

ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ 
αὐτοῖς καὶ 
προσεύξηται" 

« ΔΝ κος ” οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετί- 
µησαν αὐτοῖς. 

39 ” / 

αὐτῷ παιδία, 
ϱ φ 3 

ίνα ἄψηται αὐτῶν" 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετί- 
µων τοῖς προσφέ- 

141. 

αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη 
ἵνα αὐτῶν ἅπτηται’ 

ἰδόντες δὲ 
ε ν ΄ 

ο  μαθηταὶ ἐπετί- 
µων αὐτοῖς. 



ΜΑΤΤ, ΧΙΣ. ΜΛΕΚ Χ. 'πΌυκε ΧΥΙΠ. [8 168. 

14. ὁ δὲ | 14. ρουσι. ἰδὼν δὲ- ὁ | 16 ὁ δὲ 
ι) μ 9 ΣΑ 3 ΄ . 5 Φ { 
Ἰησοῦς Ἰησοῦς ἡγανάκτη- Ἰησοῦς προσκαλέ- 

εἶπεν αὐτοῖς' σεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς' σατο αὐτὰ λέγων’ 
3 ν δή Ν ” ν δί. ι 3 Δ δί ἄφετε τὰ παιδία καὶ : ἄφετε τὰ παιθία ἄφετε τὰ παιδία 
μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλ- ἔρ- ἔρ- - 
θεῖν πρὸς ἐμε' χεσθαι πρός µε, χεσθαι πρός µε καὶ 

μὴ κωλύετε αὐτά μὴ κωλύετε αὗτά" 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐσ- τῶν γὰρ τοιούτων ἐσ- τῶν γὰρ τοιούτων ἐσ- 
ΔΝ ς η) . ὴ ς / [ο λ ς / [ο τὶν ἡ βασιλεία τῶν τὶν ἡ βασιλεία τοῦ Ἅτὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
οὐρανῶν. [χνῖῇ, ὅ.] | 15 θεοῦ. ἁμὴν λέγω | 17 θεοῦ. ἁμὴν λέγω 

ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξη- ἡμῖν ὃς ἂν μὴ δέξη- 
Ν ΄. Ν / 

ται τὴν βασιλείαν ται τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ ὣς παιδίον, τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, 

ε Ν 3 / 3 3 . 3 / » οὗ μὴ εἰσέλθῃ - εἲς οὗ μὴ εἰσέλθῃ εἲς 
1568 καὶ 16 αὐτήν. καὶ ἐναγκα- αὐτήν. 

---- λισάμενος αὐτὰ -- 
ἐπιθεὶς κατευλόγει, τΤιθεὶς 

τὰς χεῖρας αὗτοῖς τὰς χεῖρας ἐπ αὐτά. 

8 1668. Ττιο Βίοι Υοωπῃ απ (Ιω). 

160  ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. | 17 Καὶ ἐκπορευομένου [18 Καὶ 
16 καὶ ἰδοὺ αὐτοῦ εἰς ὁδόν, - 

ιν λ 3 Ν 8 
εἷς προσελθὼν αὐτῷ προσδραμὼν εἲς 

καὶ  γονυπετήσας 
: αὐτὸν ἐπηρώτα ἐπηρώτησέν τις 

εἶπεν" αὐτόν" αὐτὸν ἄρχων λέγων’ 
διδάσκαλε, τί διδάσκαλε ἆγαθέ, τί διδάσκαλε ἆγαθε, τί 
ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ποιήσω ἵνα | ποιήῄσας 
σχῶ ζωὴν αἰώνιον; ζωὴν αἰώνιον ζωὴν αἰώνιον 

17 ὁ δὲ [18 κληρονοµήσω; ὁ δὲι 19 κληρονοµήσω; εἶπεν 
εἶπεν αὐτῷ: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ. δὲ «αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 

τί µε ἐρωτᾷς περί τί µε τί µε 
ὦ 3 α λέ λέ τοῦ ἀγαθοῦ : έγεις έγεις 

εἷς ἐστὶν ὃ ἆγαθόν ; ἀγαθόν : 
3 μό ὐὸ Δ 3 βὸ ὐδ ΔΝ 9 θὸ ἀγαθός. οὐδεὶς ἀγαθὸς οὐδεὶς ἀγαθὸς 

- εἰ μὴ εἷς ὃ θεός. εἰ μὴ εἷς θεός. 
9 Ν / 3 ν 

εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν 
ΔΝ 3 Α ά ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρ- 

σον τὰς ἐντολάς. | 19 τὰς ἐντολὰς | 20 τὰς ἐντολὰς 
ποίας; φησί. οἶδας» ε οἶδας" 

18 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν" 
τὸ οὗ «φονεύσεις, 
οὗ µοιχεύσει οὐ μὴ µοιχεύσης, μὴ μοιχεύσῃς, 
κλέψεις, ες μὴ φονεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, 

5 Ν / ΔΝ " / Ν 

:. οὖψευ μὴ κλέφῃς, μὴ ψευ{ μὴ κλέψῃς, μὴ Ψεν- 
δοµαρτυρήσεις, δοµαρτυρήσῃ», μὴ δοµαρτυρήσῃς 

--- ἀποστηρήσῃς, -- 
πα Ὀσαα. ασίτ. 14, 
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19 

20 

21 

22 

98 

94, 

τίμα τὸν πατέρα ι 

καὶ τὴν μητέρα, καὶ 

ἀγαπήσεις τὸν 
πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. λέγει 

μας. ς ῤ 
αὐτῷ ὃ νεανίσκος 

/ ἳ 3 3 / 
πάντα ταῦτα ἐφύ- 
λαξα" 

1 
τὶ ετι 

ε αλ 

ὑστερῶ; 
1 5 
ἔφη αὐτῷ ὁ 

Ὀῃ 
Ἰησοῦς: 

εἰ θέλεις 
εἶναι, 
ᾳ / κ. ὕπαγε πώλησόν σου 
τὰ ὑπάρχοντα 

τέλειος 

Ν Ν καὶ δὺς 
Αα Ν 

πτωχοῖς. καὶ 
9 μι] 3 ἕξεις θησαυρὸν ἐν 

Ὃ λ α οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
3 , 5 / 

ἀκολούθειμοι. ἁκού- 
εν 3 / σας δὲ ὃ νεαγίσκος 

ἀπῆλθεν 
λυπούμεγος’ ἦν 
γὰρ ἔχων κτήματα 
πολλά, 

20 

21 

22 

τίµα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴν µητέρα σου. 

------ 

ὁ δὲ έφη 
5 ΛΑ αὐτῷ: 

ταῦτα πάντα ἐφυ- 
/ 

λαξάμην ἐκ νεότητός 
μου 

ὁ δε Ἰησοῦς, 
Δ / 33 ἐμβλέψας αὐτῷ 
ἠγάπησεν αὐτὸν 
“καὶ εἶπεν αὐτῷ: 

ο ε . 

ἐν σε ύστερει' 
ὕπαγε 

ὅσα ἔχεις 
Χ 

πώλησον, καὶ δὸς 
τοῖς ΄ πτωχοῖς καὶ 
ἕξεις “θησαυρὸν ἐν 
οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
ἀκολούθει μοι. 

ὅ δὲ 

στυγνάσας ἐπὶ τῷ 
/. . λόγῳ ̓  ἀπῆλθεν 

λυπούμενος' ἦν 
γὰρ: ἔχων κτήματα 
πολλα. 

21 

28 

τίµα τὸν πατερα σου 
υ ῳ / 3 

καὶ τὴν μητέρα σου. 

ὁ δὲ εἶπεν: 

- / 3 / 

ταῦτα πάντα ἐφύ- 
/ λαξα ἐκ νεότητος" 

3 / ο] ἀκούσας δὲ 
ς 3 Φ π μοι 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" 

σ /” 

ἔτι ἐν σοι λεύπει" 

πάντα ὅσα ἔχεις 
πώλησον, καὶ διάδος 

πτωχοῖς καὶ 
σ Χ ἕξεις θησαυρὸν εν 
οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο 
Ε] ” 

ἀκολούθει µου. 

ες ον 5 ΄ α ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα 
4) Ε] / περίλυπος ἐγενήθη" 

8 
ον 

γὰρ πλούσιος σφό- 
δρα. 

δ 160. ΠΗανά {ο ἔ]ιο Πεῖοῖν {ο επέον ἐἶνο Κἰπράοπι. 

καὶ περιβλεψάμενος 
ὅ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
πλούσιος ᾽ δυσ- 
κόλως 

9 ι 

εἰσελεύσεται 
3 . / 

ες τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν" 

πάλιν δὲ 
λέγω ὑμῖν ὅτι 

29 

24, 

λό Ν 9 ον «λόγοὶς «αὐτοῦ. . 
Ἰησοῦς πάλιν ἀποκ- | 
ἱριθεὶς λέγει αὐτοῖς' 

90 9 μα... ἰδὼν δὲ αὐτὸν 
ὃ  ᾿Ἰησοῦς λέγει 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ" 

πῶς ὃδυσ- 
/ ε Ν ιά κόλως οὗ τὰ χρήματα 

ἔχοντες 
ες τὴν βασιλείαν | 
τοῦ θεοῦ εἰσελεύσου- | - 

ε δὲ ϐ Ν 

ται ου οε μα πται 
3 ο μα ο) ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 

ὁ δὲ 

149. 

24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν 
5 

ὁ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν' 

πῶς δυσ- 
κόλως οἳ οἱ τὰ χρήματα 
ἔχοντες 
εξ τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ εἰσπορεύον- 
ται» 



26 

27 

28 

29 

ΜΑΤΙ. ΧΙΧ. ΜΛΕΚ χ. ΜΟΚΕ ΧΥΙΠ. [8 170, 

--- τέκνα, πῶς δυσκολόν ---- 
ἐστιν εἲς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ θεοῦ εἰσ- 

εὐκοπώτερόν | 26 ελθεῖν' εὐκοπώτερόν | 2ὔ εὐκοπώτερόν 
ἐστιν κάµηλον ἐστιν κάµήηλον γάρ ἐστιν κάµηλον 

διὰ τρυπήµατος διὰ τῆς τρυμαλιᾶς διὰ τρήµατος 
ῥαφίδος εἶσελ- 

θεῖν ἢ πλούσιον εἷς 
τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. ἀκούσαν- 
τες δὲ οἳ μαθηταὶ 

ἐξεπλήσ- 

σοντο σφόδρα λέ- 
Ύοντες' 
τίς ἄρα δύναται σω- 
θῆναι; ἐμβλέψας δὲ 

ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς παρὰ 
ἀνθρώποις τοῦτο ᾱ- 
δύνατόν ἐστιν, 

παρὰ 
δὲ θεῷ 
δυνατὰ α'π άντα, 

26 

τὴς ῥαφίδος διελ- 

θεῖν ἢ πλούσιον εἷς 
τῆν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ εἰσελθεῖν. 

« Ν 

οἳ δὲ 
Α 3 / περισσῶς ἐξεπλήσ- 

σοντο λε- 
γοντες πρὸς ἑαυτούς" 
καὶ τίς δύναται σω- 
θῆναι; ἐμβλέψας 

2 Α 5 3’ ο) 

αὐτος ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγει" παρὰ 
3 / 9 ἀνθρώποις ᾱ- 
δύνατόν, 

ἀλλ οὐ παρὰ 
Αι / 9 θεῷ πάντα γὰρ 

δυγατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 

.] σου 

βελόνης εἶσελ- 
ι  ἊἎ ΄ 3 
θεῖν ἢ πλούσιον εἲς 

Ν / - 

τὴν βασιλείαν τοῦ 
Α ὁ ᾿ ον) ο 

θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπαν 

δὲ οἱ ἀκούσαντες" 

ΔΝ 2 / καὶ τίς θίναται σω- 
θηναι, 

εἶπεν" 
δ 4 ο τὰ ᾱ- 

/ Ν ’ 

δύνατα παρὰ ἀνθρώ- 
ποις 

΄ 8 .] ΄ . 

δύνατα παρὰ τῷ θεῷ. 

δ 170, Ρεΐοε Θιιεοίοτι αὐοιιέ Ἰνουανᾶε: (4.) σετιεγαῖ Αποώσν ϱ) ζερυ», 
. 

Τότε ἀποκριθεὶς 
ς / 5 3 
ὅ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" 
ἰδ νε Αα. δ{ ἰδου ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
πάντα καὶ ἤκολου- 
θήσαμέν σοι" τί ἄρα 
.ν έ 3 ς ΔΝ ἔσται ἡμῖν ὃ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 
3 Δ / ς 3 4 ἁμὴν λέγω ὑμῖν τι 
ὑμεῖς οἱ «ἀκολουθή- 
σαντές µοι, ἐν τῇ 

/ αφ 
παλινγενεσίᾳ, ὅταν 
καθίση ὃ υἱὸς τοῦ 
3 - 3 ΔΑ ιά ἀγθρώπου ἐπὶ θρόνου 

/ 3 α 2 δόξης αὐτοῦ, καθίσ- 
λ 3 ο. 

εσθε Καὶ αὐτοὶ ἐπὶ 
ον ι / δώδεκα θρόνους κρί- 

γοντες τὰς. δώδεκα 
” 3 , 

φυλὰς τοῦ Ισραήλ, 
. ΑΦ κά 51 

καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆ- 
3 

κεν ἆδελ- 
φοὺς ἢ ἁδελφὰς ἢ 

/ Λ / Ἀ 
πατερα η µητερα η 

25 

29 

"Ἠρξατο 
λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ' 
ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
πάντα καὶ ᾖκολου- 
θήκαμέν σοι. --- 

ἔφη ὁ | 

Ἰησοῦς. 
ἁμὴν λέγω ὑμῶν, 

οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆ- 
κεν οἰκίαν ἢ ἀδελ- 
φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ 

μητέρα ἢ πατέρα ἢ 

144 

26 

29 

Ὁ] κά / 

Ὠΐπεν ὁ Πέτρος" 
3’ ΔΝ ς . 3 / 

ἴδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες 
ΑΝ 2 3 

τὰ ἴδια ἠκολου- 
4 / θήσαμέν σοι. ---- 

ς κ ὁ δὲ 
δ 3 . 
ειπεν αυτοις᾽ 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 

[Τη 1. Οο5. υἰ. 9, ὃ, 
Ἱαάσπιοηῦ ἵρ ο0πι- 
πηθ(θά ο Ἅᾖἴἶμο 
Βαϊτπίς, ποῦ 6ο ιο 
Τππο]νο.] 
[ῷ- κκα, 900.] 

/ ΑΝ δ 

οὖδείς ἐστιν ὃς ἀφῆ- 
κεν οἰκίαν ἢ 

γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς, 
-ἢ γονεῖς . 



8 171.] ΜΑΤΤ. ΧΙΧ. ΧΧ. ΜΑΗΙς Χ. ΗΟΚΗ ΧΥΠ. 

/ Ελ] 3 Ν Ν / Ἀ 3 Ν ΄ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς τέκνα 
δἰκίας ἕνεκα τοῦ ἐμοῦ ἕνεκε ἐμοῦ εἵγεκεν 

80 

τὸ 

ὀνόματος, 

πολλαπλασίονα 
λήμψεται 

Ν 
και 

ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσει. πολ- 
᾿λοὶ δὲ ἔσονται φρῶ- 
τοι ἔσχατοι καὶ 
ἔσχατοι πρῶτοι. 
[6 ασ. 16.] 

90 

51 

ν σ καὶ ἕνεκεν 
ν 3 

τοῦ εὔαγγελιου, 
ἐὰν μὴ 
λάβῃ ἑκατογταπλα- 
σίονα νῦν ἐν τῷ 

ο] οι 3 καιρῷ τούτῷ οἰκίας 
καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
3 Ν Ν / ἀδελφὰς καὶ μητέρας 

ΔΝ καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς 
μετὰ διωγμῶν, 
3 τω. 30 Αα. 3} ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχο- 
µένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

πολ- 

λοὶ δὲ ἔσονται πρῶ- 
τοι ἔσχατοι καὶ οἱ 
” 

ἔσχατοι πρῶτοι, 
[ῷ, τς, 55.] 

Ν 
και | 

ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 

50 

τῆς βασιλείας 
τοῦ θεοῦ, 

ΔΑ 3 ΔΝ --- ὃς οὐχὶ 
αι ι μὴ ἀπὸ- 
΄ λάβῃ πολλαπλα- 

σίονα ἐν τῷ 
΄ 

καιρῷ τούτῳ, 

λ 

και 
3 .. αι Α” 3 

εν’ τῷ σιωνε τῷ έρχο”- 

µένῳ ζωὴν αἰώνιογ. 

κΙή, 90.] 

6 171, (8.) βρείλᾗε Απεωο: Ῥαταδίο οἳ ἴιο ιαὔοιτοτο ὑπ ἴἶνο ὁπογατὰ. 

ΧΧ. 

Ὁμοία γάρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅ ὅστις ἐξῆλθεν ἆ ἅμα 
πρωϊ µισθώσασθαι ἐργάτας εἲς τὸν ἆμπε- 
λῶνα αὑτοῦ. συµφωνήσας δὲ μετὰ τῶν 
ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν 
αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. καὶ 
ἐξελθὼν περὶ. τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους 
ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργοὺς καὶ ἐκείνοις 
εἶπεν. ὑπάγετε καὶ ἁμεῖς εἰς τὸν ἆμπε- 
λῶνα καὶ ὃ ἐὰν ᾗ δίκαιον δώσω ὑμῖν. οἳ 
δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην 
καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. περὶ 
δὲ τὴν ἐνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς' τὶ ὧδε ἑ ἑστήκατε 
ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ: 
ὅτι οὐδεὶς ἡ ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς" 
ὑπάγετε καὶ ὑμεῖ εἷς τὸν ἀμπελῶνα. 
ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὃ κύριος τοῦ 
ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ. κάλεσον 
τοὺς ἐργάτας. καὶ ἀπόδος τὸν μισθόν, αρξά- 
μενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 
καὶ ἐλθόντες οἳ περὶ τὴν ἐνδεκάτην ὥραν 

ἐλθόντες δὲ οἳ 
πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λήμψονται' 
καὶ ἔλαβον τὸ ἀγὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 
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11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυξον κατὰ τοῦ οἰκοδεσ- 
12 πότου λέγοντες" οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν 

ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν 
ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς 

19 

αι 
16 

16 

17 

18 

19 

ὥραν ἐποίησαν καὶ 

ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 

ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν" ἑταῖρε, οὖκ ἀδικῷ σε’ 
οὐχὶ δηναρίου συγεφώνησάς, μοι ἄρον, τὸ 
σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ 
δοῦναι ὥς καὶ σοί’ ῆ οὐκ ἐξεστίν μοι Ὁ 
θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός 
σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι ; : 
οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ 
πρῶτου ἔσχατοι, 

δ 172. Τπγά Ἀπποιιλοσπιοέ ο) ἴλο Ῥαδδίοη, 

"Ἠσαν δὲ Καὶ ἀναβαίνων ῥὅ 
Ἰησοῦς 

9 ς 

εἲς Ἱερο- 
/ σόλυµα 

παρέλαβεν 
τοὺς δώδεκα 

3 99 / 
κατ ἰδίαν, 
ο 5 ο) 
είπεν αντοις) 

ν 
ἰδοὺ 

ἀναβαίνομεν εἲ Ἱε- 
Ρροσόλυµα καὶ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου 

πα- 
ραδοθήσεται τοῖς 
ἀρχιερεῦσιν κα ος 
γραμματεῦσω, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτὸν 

ΔΝ εἲ θάνατον. καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν 

Αα 3 3 Ν 

τοῖς ἔθνεσιν εἲς τὸ 
ἐμπαῖξαι 

καὶ μαστιγῶσαι 

92 

98 

941 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

ἐν τῇ ὁδῷ ἄνα- 
Βαΐνοντες εἰς Ἱερο- 
σόλυµα, καὶ ἦν προ- 
άγων αὐτοὺς ῥὃ 
ν' ο. Ν / 

Ἰησοῦς, καὶ έθαμ-. 
3 "ον 9 Ἀ βοῦντο, οἱ δὲ ἀκολοῦ- 

3 ο) 

θεντε ἐφοβοῦντο. 
καὶ παραλαβὼν 
πάλιν τοὺς δώδεκα 

ἤρξατο 
35 Αα. {͵ αὐτοῖς λέγειν. 
Ἆ { 3 

τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
ο 4 ὃν συµβαίγειν, ὅτι ἰδοὺ 

3 / 3 .. 
ἀναβαίνομεν εἲς Ἱε- 
ροσόλυµα καὶ ὃ υἷος 
τοῦ ἀνθρώπου 

μ---- 

[νος, 99.] 

πα- 
/ ο 

ραδοθήσεται τοις 
[ Δ ο) 

ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς 
Α Ν γραμματεῦσιν καὶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν 
θανάτφ. καὶ 

/ νι 
παραδώσουσιν αυτον 

δα 3 Ν 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ 
9 (ξ ) ᾗ 3. ο 

ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 
καὶ 

3 / 3. 

ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
/ καὶ μαστιγώσουσιν 

146 

91. 

82 

98 

[να, 

ο ἔλνε αμ {ο «Τε ωεαίσπυ. 

[ο κἰςκ. 38.] 

Ἠαραλαβὼν δὲ 
τοὺς δώδεκα 

Α κ 9 ΄ 

εἶπεν προς αὐτοὺς" 

ἶδ, Ν 
ιοου 

9 . » -τ ἀναβαίνομεν εἲς Ἱε- 
ρουσαλὴμ, καὶ 

τελεσ- 
θήσεται πάντα τὰ 
γεγραμµένα διὰ τῶν 

[. [ο ε. 

προφητῶν τῷ νυἱῷ 
τοῦ ἀνθρώπου. πα- 
(ραδοθήσεται γὰρ 

τοῖς ἔθνεσιν καὶ 
ἐμπαιχθήσεται 
καὶ ὑβρισθήσεται καὶ 
ἐμπτυσθήσεται 
καὶ µμαστιγώσαντες 



6 178.] ΜΑΤΤ. ΧΧ. ΜΑΗΕ ΣΧ. ΤΌΟΚΕ ΧΥΠ. 

καὶ σταυρῶσαι, 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἐγερθήσεται. 

ον Ν 
αντον και 

. / 

ἀποκτενοῦσιν, ἀποκτενοῦσιν αὗτόν, 
. / καὶ μετὰ τρεῖς ημέρας καὶτῇ ἡμέρᾳτῇ τρίτῃ 

ἀναστήσεται, 94, ἀναστήσεται, καὶ 
αὐτοὶ οὐδὲν τούτων 
συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ 
ῥῆμα τοῦτο κεκρυµ- 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ 
ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαί- 
ου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, 

προσκυνοῦσα 
καὶ αἰτοῦσά τι παρ αὐτοῦ. 

21 ὁ δὲ εἶπεν 
θέλεις ; 

δι Α μό 

αυτ η) τι 

λέγει αὐτῷ' εἰπὲ 
ἵνα καθίσωσιν 

ο 5 ΄ : Ό οὗτοι οἳ δύο υἱοί µου εἷς 
» ο Ν κν 9 

ἐκ δεξιῶν καὶ εἲς ἐξ 
εὐωνύμων σου 
9 Α / ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ̓Τησοῦς 
εἶπεν" οὐκ οἴδατε 
τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν 

Ν / ὁ 35 / / 
τὸ ποτήριον Ὁ ἐγώ µέλλω 

22 

πίνειν : 

λέγουσιν αὑτῷ- 
δυνάµεθα. 

29 λέγει αὐτοῖς. τὸ μὲν 
ποτήριόν µου 
πίεσθε, 

τὸ δὲ καθίσαι 
» ζω] ) 3 

ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὖων- 
ύμων, οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο 
δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡἧτοί- 
µασται ὑπὸ τοῦ πατρός 

96 

96 

87 

88 

99 

40 

Ν / 
Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 

Ιάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ 
εν /. υἱοὶ Ζεβεδαίου, 

λέγοντες αὐτῷ: διδάσκαλε, 
βέλ 4 τὰ 9 3 

έλοµεν ἵνα ὃ ἐὰν ἀντη- 
σωμέν σε ποιήσῃς ὑμῖν. 
ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' τί 
θέλετέ µε ποιήσω ὑμῖν; 

ες ον 3 3 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ". 
δὸς ἡμῖν ἵνα 

8 εἲς σου 
ἐκ δεζιῶν καὶ εἲς σου ἐξ 
ἀριστερῶν καθίσωµεν 
3 Φ / ἐν τῇ δόξῃ σου. 

ς ... Α 
ὁ δὲ Ἰησοῦς 

5 3 Αα 3 ) εἶπεν αὐτοῖ' οὐκ οἴδατε 
3. 2 Αα τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν 

τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ 
πίνω; ἢ τὸ βάπτισμα ὃ 
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισ- 
θῆναι; οἳ δὲ εἶπαν αὐτῷ: 
δυνάµεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς' τὸ 

ποτήριον 'ὃ ἐγὼ πίω 
πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισ- 
θήσεσθε' τὸ δὲ καθίσαι 
ἐκ δεξιῶν μου. ἢ ἐξ εὖὐων- 
ύμων, οὐκ ἔστιν ἐμον 
δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡἠτοί- 
μασται. --- 

[ 

΄ 3.3 ο δ 
μενον ασπ αυτῶγ;, 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκον 

λεγόμενα. 

6 178. - οἵ (ένο Μού]ιε οῇ) ΖεὈείεςἙ Φοπε: Βρύγιιαϊ Εωαλαίοη 
φιού απι Απδισαν! νευαγᾶ. 

χι, δ0.]. 

Ἡ Τη Μα{6, αἶοπο ἆοθς Ζεβιβ Φηποιποθ Ἠ{6 ογοὐβαίοπ : 56ο αἶδο χχτῖ, 9, 
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24, 

26 

26 

27 

26 

. ς 
Ἱερειχὼ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ 
ε᾿ / ο) 

ὄχλος πολύς. καὶ 

ελ / κ µου, ἀκούσαντες δὲ 
οἳ δέκα ἠγανάγτησαν 
περὶ τῶν δύο άδελφων. 

ς κ... Α ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε- 
σάµενος αὐτοὺς 
ῳ γ 4 εἶπεν" οἴδατε ὅτι 
οὗ ἄρχοντες τῶν 
ἐθνῶν  κατακυριεύουσιν 
μα Ν ε 4 αὐτῶν καὶ οἳ μεγάλοι 

κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται 

Αα 3 ο ἐν ὑμῖν. ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη 
ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ 
Α. 28 / 3 ο 3 9 ὃς ἐὰν Θέλήη ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος, ἔσται Ὁὑμῶν 

[ο ς 5 ελ 

δοῦλος ὥσπερ ὃ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν 
διακονηθῆναι, ἀλλὰ ὃδια- 
κογῆσαι καὶ δοῦναι τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν. 

41 

42 

49 

44 

456 

ν 
καὶ ἀκούσαντες 

ελ 4 3 α οὗ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 
Ν 5 

περὶ Ἴακωβου καὶ Ἰωάν- 
νου. καὶ προσκαλε- 
σάµεµος αὐτοὺς ὁ Τησοῦς 

ᾳ 
λέγει αὐτοῖς οἴδατε ὅτι 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 
ἐθνῶν  µκατακυριεύουσιν 
αὐτῶν καὶ οὗ μεγάλοι 
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. οὐχ οὕτως δέ ἐστιν 
ἐν ὑμῖν. ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ 
μέγας γεγέσθαι ἐν ἡμῖν, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ 
Δ Ἀ ΄ 5 3 / ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι 
πρῶτος, . ἔσται πάντων 
δοῦλος, καὶ γὰρ ὁ υἱὸς 

Φ 3 / 3 νὰ 

τοῦ ἀγθρώπου οὑκ ἦλθεν 
διακογηθῆναι, ἀλλὰ δια- 
κογῆσαι καὶ δοῦναι τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν. 

[ῷρασα, 25, 
36. 

[Ιολς, 54.] 

κχή,96,37.] 

ὃ 174. Πεαϊύπᾳ οἳ (Τωο σι) (Οπε Μα) Βἰὐπά πεαν «Γε1ο]ο, 

46 

Ν 

Καὶ ἐκπορ- 
/ α Ν 

ευοµένων αὐτῶν ἀπὸ 

ἰδοὺ δύο τυφλοί 

/ καθήµενοι 
παρὰ τὴν ὁδόν, 

2 ΄ ἀκούσαντες | 47 

4 

ὅτι 
3 [ο 

Ἰησοῦς 
παράγει, ἔκρα- 
έαν λέ- 

.] ” 

γοντες’ ἐλέησον 
ς . εν 2. 

ἡμᾶς, υἱὲ Δανείδ, 

Καὶ 

ἔρχονται 
Ἱερειχὼ. 

9 
εἰς 

καὶ ἐκπορ- 
ευοµένου αὐτοῦ ἀπὸ 
Ἱερειχὼ καὶ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ καὶ 

εν ε ο 

ὄχλου ἱκανοῦ 
ό 

υἱὸς Τιμαίου ἨΒαρτι- 
µαῖος τυφλὸς προ- 

/. 3 / σαίτης, ἐκάθητο 
Ν ΔΝ 6 / παρὰ τὴν ὁδόν. 

καὶ ἀκούσας 

ο 
ὅτι τι 

Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός 
ἐστιν, ἤρξατο κρά- 

{ 

ζειν καὶ λέ- 
γειν' 

υἱὲ Δαυείὸ, | 

148 

86 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
9 /΄ 3 3 

ἐγγίζειν αὐτὸν εἲς 
:Ἱερειχὼ 

----- 

τυφλός τις 

ἐκάθητο 
Ν Δ ΕΟΝ παρὰ τὴν ὁδὸν 

86 ἐπαιτῶν. ἀκούσας 
Να δὲ ὄχλου διαπορευο- 

µένου ἐπυνθάνετο τί 
“87 εἴη τοῦτ. ἀπήγ- η γ 

γειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι 
᾿]ησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
παρέρχεται. 

.. / / καὶ ἐβόήσεν λέ- 
γων" 

8δ 



, 

6 1756.] ΜΑΤΤ, ΧΧ. ΜΑΕΚ Χ. 1ΌΚΕ ΧΥΠΙ. ΧΙΧ. 

Ἰησοῦ, Ἰησοῦ υἱὲ Δανυείδ, 
51 ὁ δὲ | 48 ἐλέησόν µε. καὶ 89 ἐλέησόν µε. καὶ οἳ 

ὄχλος ἐπετίμησεν ἐπετίμων προάγοντες ἐπετίμων 
αὐτοῖς ἵνα αὐτῷ πολλοὶ ἵνα αὐτῷ ἵνα 

, : δὲ ας. ὁ δὲ ΄ ὑτὸς δὲ σιωπήσωσιν' οἱ δὲ σιωπήσῃ: ὁ δὲ σιγήση' αὐτὸς δὲ 
μεῖζον ἔκρα- πολλῷ μᾶλλον ἔκρα- πολλῷ μᾶλλον ἔκρα- 

ζαν λέγοντες' κύριε, ζεν' ἕεν' 
ἐλέησον ἡμᾶς, υὲ υἱὲ υἱὲ 

΄ 

Δαυείδ. Δανείδ, ἐλέησόν µε. Δανείδ, ἐλέησόν µε. 
Ὦ2 καὶ στὰς ὁ Ἴη- | 49 καὶ στὰ ὃὁ Ἴη-]| 40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰη- 

σοῦς σοῦς σοῦς 
3 Εν μι 
εἶπεν ἐκέλευσεν αὐτόν 

3 / 3 Ν.. / 3. ἐφώνησεν αὐτοὺς φωνήσατε αὐτόν. 
καὶ φωνοῦσιν τὸν 
τυφλὸν λέγοντες αὖ- 

-- τῳ' θάρσει, ἔγειρε, ---- 
--- ' 60 φωνεῖσε, ὃ δὲ ἆπο- --- 

Ν ΔΝ ς { 

βαλὼν τὸ ἵμάτιον 
αὐτοῦ ἀναπήδήσας 
3 Ν ΔΝ 39 Α ΔΝ 3 / ἦλθεν πρὸς τὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. 
Ἰησοῦν. ἐγγίσαντος 

51 καὶ 'δὲ αὐτοῦ 
Ελ Δ 3 ς ἀποκριθεὶς. αὐτῷ ὁ 

καὶ εἶπεν' Ἰησοῦς εἶπεν" ἐπηρώτησεν αὐτόν. 
τί θέλετε ποιήσω τίσοιθέλεις ποιήσω; | 4] τίσοι θέλεις ποιήσω; 

89 ὑμῖν; λέγουσω ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν ὅ δὲ εἶπεν" μῖν; γ 
δ ιό υά δν 5 ο / κά αὐτῷ' κύριε ἵνα αὐτῷ: ῥαββουνί, ἵνα κύριε, ἵνα 

ἀνοιγῶσιν οἳ ὀφθαλ- ἀναβλέψω. ἀναβλέψω. 
μοὶ ἡμῶν. σπλαγχ- 
γισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς | 62 ὁ δὲ Ἰησοῦς | 49 καὶ ὁ Ἰησοῦς 

ἠψατο εἶπεν αὐτῷ" εἶπεν αὐτῷ" 
τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, 

ὕπαγε, ; ἀνάβλεψον: ἡ 
-- πίστις σου σέσωκέν πίστις σου σέσωκέν 

Ν δ]/ 5 Δ α καὶ εὐθέως σε. καὶ εὐθὺς | 48 σε. καὶ παραχρῆμα 
ἀνέβλεψαν, καὶ ἦκο- 
λούθησαν αὐτῷ. 

ἀνέβλεψεν, καὶ ἧκο- 
λούθει αὕτῳ ἐν τῷ 
ὁδῷ. 

δ 116. δεειε απά Ζαο]σιι». 

ΧΙΧ. 

ἀγέβλεψεν, καὶ ἦκο- 
λούθει αὐτῷ 

ο. δοξάζων τὸν 
θεόν. καὶ πᾶς ὁ 

λαὺὸς ᾖἰδὼν ἔδωκεν 
β . ΑΔ 

αἶνον τῷ θεῷ: 

1, 2 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. καὶ 
ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος ὔακχαῖος, 
καὶ αὐτὸς ἣν ἀρχιτελώνης, καὶ ἦν πλούσιος" 

ὃ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ 

149 



[ΜΑΤΊ. Χχ.] [μλακ χ.] ΤΟΚΕ ΧΙΧ. [6 176. 

[αι κν. 24.] 
10 

3 ὐδύ 3 κ ο Ἡ λ ϱ ο ηλ. ϱ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ 5 
μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσ- 
ϐ 3. 9 / ιά ἴδ 5 / εν ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν, ἵνα ἴδη αὐτόν, 
αν 9 / ελ λλ. . δ { ϐ Σε ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν' διέρχεσθαι. καὶ ὥς 
-ν ΔΝ 1) / 3' ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον ἀναβλέψας ὃ Ἰησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτόν' Ζακχαῖε, σπεύσας κατά- 
βηθυ σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σοὺ δεῖ µε 

΄ μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέ- 
ἔατο αὐτὸν χαίρων' καὶ ἰδόντες πάντες διε- 

9 γόγγυζον, λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ. 
ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλΏσαι. σταθεὶς δὲ 
Φακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον' ἰδοὺ τὰ 

/ ἡμίσειά µου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς 
ο) / Ν 3 / 3 [ή πτωχοῖς δίδωµι, καὶ εἴ τιγός τι ἐσυκοφάνγ- 

τησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπεν δὲ 
Γω / 

πρὸς αὐτὸν ὁ Τησοῦς ὅτι σήµερον σωτηρία 
/ 

τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς 
εν 5 Γ ΄ ι κ ν ς εὰ ω “ υἱὸς ᾿Αβραάμ: ὖλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

ο ΔΝ 
που ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός, 

5 176, Ραταδίε ο) ἴ]νο Ῥουπιᾶς. [- ὃ 192 ὅ.] 

[ῷσα, δ4.] 

11 

19 

19 

141 

16 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

3 / κ νο Φ Ν ο 
Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν 

ο. / Ν ”) ΔΝ -ν ς Ν 

παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ, 
αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα 
μέλλει ἢ βασιλεία τοῦ θεοὺ ἀναφαίνεσθαι, 
εἶπεν οὖν ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη 

3 / / ας - εἰς χώραν µακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν 
λΧς / / Ν κ / καὶ ὑποστρέψαι. καλέσας δὲ δέκα δούλους 

ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτούς' πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι., 
οἳ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ 
3 / ΄ 3 / 3 Γη { 

ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγον-. 
3 { Φ ο) 12 τες οὗ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ 

ε κο, Ε] - 3 λόθ ω δν λ ἡμᾶς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν 
Φ 

λαβόντα τὴν , βασιλείαν, καὶ εἶπεν Φωνη- 
Αα 5 - ή θῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει 

τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τίς τί διεπραγµατεύ- 
σατο. παρεγένετο δὲ ὃ πρῶτος λέγων" 
κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 

Ν 8 μας. Φ 3 Ν ν᾿ 4 Ε΄ καὶ εἶπεν αὐτῷ: εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν 
5 / 5 » / 3” 3 ο εν 

ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων 
ἐπάνω δέκα πόλεων. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος 
λέγων. Ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε 

[ο 3. ΔΝ 

μνᾶς. εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ' καὶ σὺ ἐπάνω 
2 / / Νε ο πω ν 

γίνου πέντε πόλεων’ καὶ ὃ ἕτερος 'λθεν 
. κ 3 : 

λέγων" κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἄπο- 
κειµένην ἐν σουδαρίῳφ' ἐφοβούμεν γάρ σε, 
ὅτι ἄνθρωπος αὐστηβὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθη- 
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151 

ΜΑΣ ΧχΙ. ΜΑΛΙ χι, ΡΟΚΕ ΧΙΧ. [6 177. 

--- 29 κας, καὶ θερίζεις Ὁ οὐκ ἔσπειρας. λέγει 
αὐτῷ. ἐκ τοῦ στόµατός σου κρινῶ σε, 
πονηρὲ δοῦλε, δεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὖ- 
στηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων 

-- 28 ὃ οὐκ ἔσπειρα; καὶ διατί οὐκ ἔδωκάς µου 
τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν ; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν 

[ῷ/. ἵν. 96.] | 34 τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. καὶ τοῖς παρεστῶ- 
σιν εἶπεν. ἄρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν΄ μνᾶν καὶ 

--- 26 δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. καὶ εἶπαν 
-- 126 αὐτῷ' κύριε, ἔχει δέκα μιᾶς. λέγω ὑμῖν 

ο ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ 
--- 27 μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. πλὴν 

τοὺς ἐχθρούς µου τούτους τούς µη θελήσαν- 
τάς µε βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὣδε 
καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν µου. 

6 171, «ὦεδιβ οί!» «Τε μδαίεπο πι Τγήιπηρῇν. 

ΧΧΙ. ΧΙ. 

25 Καὶ εἶπων ταῦτα 
ἐπορεύετο ἔμπροσ- 
θεν, ἀναβαίνων εἷς 

ζαἳ Καὶ | 29 Ἱεροσόλυμα. καὶ . 

ὅτε ἤγγισαν ὅτε ἐγγίζουσώ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν 
εἲς ᾿Ἱεροσόλυμα καὶ εἷς Ἱεροσόλυμα καὶ εἷς 
ἦλθον εἲς Ῥηθφαγὴ εἰς Ῥηθφαγὴ 

Ὁ. εἷς τὸ Ῥηθανίαν πρὸς τὸ καὶ Ῥηθανίαν πρὸς τὸ 
ὄρος τῶν ὄρος τῶν ὄρος τὸ καλούμενον 
ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἐλαιῶν, ἐλαιῶν, 
ἀπέστειλεν δύο ἀποστέλλει. δύο. τῶν ἀπέστειλεν δύο τῶν 
μαθητὰς  μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ μαθητῶν 

'. λέγων αὐτοῖς. πορεύ- λέγει αὐποῖς ὑπά- | 90. εἰπών' ὑπά- 
εσθε «εἴἶ. τὴν Ύετε «ες τὴν γετε ες τὴν 
κώµην τὴν κατέναντι κώµην τὴν κατέναντι κατέναντι κώμην, 
ὑμῶν, καὶ εὐθὺς ὑμῶν, καὶ εὐθὺς ἐν ᾗ 

3 3 3 / εἰσπορευόμενοι εἰς εἰσπορευάμενοι, 
εὑρήσετε αὐτὴν εὑρήσετε εὑρήσετε 

ὄνον 'δεδεµένην καὶ --- --- 
πῶλον μετ αὐτῆς πῶλον πῶλον 

δεδεµένον, ἐφ ὃν δεβεµένον, ἐφ᾽ ὃν 
--- οὐδεὶς ἀν- οὐδες πώποτε ἀν- 

θρώπων. οὕπω κεκά- θρώπων' ἐκά- 
λύσαντες θικεν' λύσατε αὐτὸν θισεν,λύσαντες αὐτὸν 

ἀγάγετέ µοι. καὶ καὶ «Φέρεε. καὶ | δΙ ἀγάγετε. καὶ 
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ ἐάν τις ἡμῖν εἴπῃ' ἐάν τις. ὑμᾶς ἐρωτᾷ" 
τι, τί ποιεῖτε τοῦτο ; διατί λύετε; 

ἐρεῖτε ἅτι ἆ εἴπατε" ὁ οὕτως ἐρεῖτε. ὅτι ὃ 
κύριος αὐτῶν χρείαν κύριος αὐτοῦ χρείαν κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ἔχει' εὐθὺς δὲ ἔχει, καὶ εὐθὺς ἔχει. 
ἀποστελεῖ αὐτούς. αὐτὸν ἀποστέλλει 
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4, τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ τοῦ προφήτου 

ὅ λέγοντος' εἴπατε τῇ 
θ ν Σ ο ἰδ Δ υγατρὶ Σιών' ἰδοὺ 
ε ΄ 5 
ὁ βασιλεύς σου ἔρ- 
χεταί σοι πραῦς καὶ 
3 Ν 3 3 

ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν 

ϐ ὑποζυγίου. Ίπορευ- 
θάντες δὲ οἵ μαθηταὶ 

Ν , 
και 

ποιήσαντες 

καθὼς προσέταξεν 
3 Αα ε 3 ο 

αὗτοῖς ὁ ἸἹΙησοῦς. 

7 ἴγαγον τὴν ὄνον 
καὶ τὸν πῶλον, 

καὶ ἐπέ- 
θηκαν ἐπὶ αὐτῶν 
τὰ ἱμάτια, 

καὶ 
ἐπεκάθισεν  ἐπάνω 
αὐτῶν. 

86 ὃ δὲ πλεῖστος 
3 
ὄχλος  ἔστρωσαν 
εἄυτῶν τὰ ἱμάτια 

.) α έθω ἐν τῇ ὁδῷ, 
” Ν ἄλλοι δὲ 
ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ 

Α ΄ Νο τῶν δένδρων καὶ ἔσ- 
τρωσαν ἐν τῇ ὁδᾷ. 

--- 

ϱ οἱ δὲ ὄχλοι οἳ προά- 

πάλιν ὧδε. 

4ι καὶ ἁπῆλ- 

θον 
καὶ εὕρον 

8 / τὸν πῶλον δεδεµένον 
Ν Ν / εἰ 

πρὸς τὴν θύραν ἔξω 
ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ 

/ 

λύουσιν 
3 / 

αὐτόν. 
4 [1 9 ο 

ὅ καί τινες τῶν ἐκεῖ 
ἑστηκότων  ἔλεγον 

αὗτοις τέ ποιεῖτε 
/ ΔΝ [ο 

λύοντες τὸν πῶλον ; 
ς Ν Αν 3 ο) 

ϐ οἳ δὲ εἶαν αὐτοῖς 
καθὼς εἶπεν 

5ς ὃ ο 

ὁ Ἰησους. 

/ 

καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 
7 καὶ φέρουσα -- 

Ν Αα Ν τὸν πῶλον πρὸς 
ν.. 2 Ἀ ) 

τὸν ᾿Γησοῦν, καὶ ἔπι- 
Αάλλουσι αὐτῷ 

Ν ς Γ 3. ν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
καὶ 

9 { » 3 
ἐκάθισεν ἐπ 
αὐτόν. 

8 καὶ πολλοὶ 

τὰ ἵματια αὐτῶν ἔσ- 
9 Ν κε 

τρωσαν εἰς την ὁδόν" 
ἄλλοι δὲ στιβάδας, 
κόψαντες ἐκ 

"τῶν ἀγρῶν. 

58 

941 

56 

96 

97 

3 

ἆπελ- 
/ ΔΝ [ή 5 

θόντες δὲ οἳ ἄπεσ- 
ταλµένοι εὗρον 

ν σα 5» -ᾱ 
καθὼς ειπεν αυτοὶῖς. 

----- 

/. Ν 3 

λυόντων δὲ αὐτῶν 

τὸν πῶλον εἶπαν 
ε 4 5 

οι κυριου αυτου 

Ν 4 / / 

πρὸς αὐτούς" τί 
ιά ” 

λύετε τὸν πῶλον; 
ε Ν Δι οἱ δὲ εἶπαν: 

5 4 

ὃ κύριος 
5 Α /. .. 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

3” 
καὶ Ίγαγον -- 

αὐτὸν πρὸς 
κ... Φ κο» 

τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔπι-. 
’ 

ρίψαντες 
5 Ν ε / 

αὐτῶν τὰ ἱμάτια 
3 ΑΔ Ν {. 

ἐπὶ τὸν πῶλον 
) / 

ἐπεβίβασαν 
Ν 5 Αα 

τὸν Τησοῦν. 
/ 

πορευοµένου δὲ αὖ- 
τοῦ 

ὑπεστρώννυον 
τὰ ἵματια αὐτῶν 
32 δα ζω ἐν τῇ ὁδῷ. 

Ε] / δὲ 3 Α 
ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ 
ἤδη πρὸς τῇ κατα- 
βάσει τοῦ ὅρουξ τῶν 
3 .ν 3 ᾳ ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν 
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10 

1 

[ῷ' κσῖν. 
201] 

12 Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς 
εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ θεοῦ, ἐξ- | 115 εἲς τὸ ἱερόν. 

ΔΝ Ὕοντες αὐτὸν καὶ οἱ 
9 μὴ . ἀκολουθοῦντες ἔκρα- 
ζον 

[νον. 15.] λέ- 
Ύοντες" ὠσαννὰ τῷ 
υἱῷ Δανείὸ, εὔλογη- 
µένος ὃ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι κυρίου, 

ὡσαννὰ 

ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
] 3 / 3 

καὶ εἰσελθόντος αὖ- 
[ο 5. ε / 

τοῦ εἶς Ἱεροσόλυμα 
ἐσείσθη πᾶσα ἡ πό- 
λις λέγουσα" τίς εσ- 
τιν οὗτος; οἳ δὲ 
ὄχλοι ἔλεγον" οὗτός 
ἐστιν ὁ προφήτης 
Ἰησοῦς ὁ ὁ ἀπὸ Ναζ- 
αρὲθ τῆς Ταλιλαίας. 

γοντες καὶ οἱ 
3 Αα 3” ἀκολουθοῦντες ἔκρα- 
ζον 

3 ΄ 
ὠσανγά, 

εὐλογη- 
μένος ὁ ἐρχόμεγος 
ἐν ὀνόματι κυρίου" 

Δ /. ε 3 εὐλογημένη ἡ ἐρ- 
΄ / Α 

χοµένη βασιλείατοῦ 
πατρὸς ἡμῶν Δανείδ, 
ὠσαννὰ 

3 ο. 5) 
ἐν τοῖς ὀψίστοις. 

113 καὶ εἰσῆλθεν 
εἷς Ἱεροσόλυμα 

868 

τὸ πλῆθος τῶν µαθη- 
τῶν χαίροντες αἰἶνεῖν 
τὸν θεὸν φωνῇ µε- 
γάλῃ περὶ πασῶν ὢν 
εἶδον δυναµεων, λέ- 
Ύουτες" 

3 εὔλογη- 
/. ε Ν 

µένος ὃ βασιλεὺς 
ἐν ὀνόματι κυρίου" 

τσι. 140 
ἐν οὔρανῷ εἰρήνη, καὶ 
δόξα ἐν ὄψιστοις. 

6 1768. Οία Β]αγίροθο τοπιοπεἰγαϊο. 

[ῷ νν. 15, -- 
16 
----- --- 

59 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ;ὄχλου 
εἶπαν πρὸς αὐτόν: διδάσκαλε, ἐπιτύμησον 

40 τοῖς μαθηταῖς σου. 
λέγω ἡμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἳ 

καὶ ὧς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν 
49 πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν, λέγων ὅ ὅτι εἶ 

ἔγνως, καὶ σὺ καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ 
48 τὰ πρὸς εἰρήνην σου" νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ 

ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ 

4] 'λίθοι κράξουσιν. 

ὀφθαλμῶν σου. 

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν" 

[α κα, 95.] 

σέ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου 
χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσώ, σε καὶ 

44 συγέξουσύν σε πάντοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσιν σε 
καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σού καὶ οκ ἀφήσουσιν 
λίθον ἐ ἐπὶ λίδον ἐ ἐν σοΐ, ἀνθ ὢν οὐκ ἔγνως 
τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 

6 179. Οἰεαπαῖπο οἱ ἴἶνο Τεπιρίε, απά Πεα]ύπφ οἱ Βἰὐπά απά [ιαπιο, 
[64 8 181. 

τος. 115.] [νος. ἀδ1] 
η 

1689 
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έβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦν- [6/. νν. 15--19.] [64 ντ. 
τας καὶ ἁγοράζονγτας ἐν τῷ 45-48.] 
ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν 
κολλυβιστῶν κατέστεψεν καὶ 
τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων 

18 τὰς περιστεράς, καὶ λέγει 
-ν / ς 5 / αὐτοῖς' γέγραπταυ ὁ οἶκός 

µου οἶκος προσευχῆς κλη- 
θήσεται, ἡὑμεῖς δὲ αὐτὸν 
ποιετε σπήλαιον ληστῶν. 

14: καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ -- 
καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ 

16 ἐθεράπευσεν αὐτούς. ἰδόντες - 
᾿.δέ οἳ. ἀρχιερεῖς καὶ οἵ γραμ- 

ο) Δ Β / κ χι ματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ [νοτ.ὸ5.Ί 
ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας 
τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ 
καὶ λέγοντας ὠσαννὰ τῷ 
ξεω / ελ ή 

υἱῷ Δανείὃ, «ἠγανάκτησαν, ν 
16 καὶ εἶπαν αὐτῷ' ἁἀκούεις τί --- 

ων / ς ο 2 Αα οὗτοι λέγουσω / ὃ δὲ Τησοῦς 
λέγει αὐτοῖς' ναί: οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος 
νηπίων καὶ  θηλαζόντων 
κατηρτίσω  αἶνν; καὶ καὶ 

17 καταλιπὼν αὐτοὺς περιβλεψά-| --- 
--- 118 µενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης | [ὔοαο]- 

[πεα]Ιησ] ἐξῆλθεν ἔξω τῆς τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν ο ἴηρ.] 
Γή 3 ή 

πόλεως εἲς Ῥηθανίαν, εἲς Ῥηθαγίαν μετὰ 
Ν 2} / μα Ω ν Ἱ καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. τῶν δώδεκα, [αχι,ὃτ.] 

8.180. Τε Ὅπριώ(γω] 1 Τνευ θεά, [0] 8 140.] 

18 Πρωὶ δὲ ---  ἐπαναγαγὼν | 12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων [[ 67. κ, 
, 3 ΔΝ » Φ 3 ολ / [ποτ, 17 εἷς τὴν αὐτῶν ἀπὸ Ῥηθαγίας 6--9.] 

19 πόλιν ἐπείασεν. καὶ ἰδὼν | 15 --- ἐπείασεν. καὶ ἰδὼν] --- 
συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ συκῆν ἀπὸ 

µακρόθεν ἔχουσαν Φύλλα, 
ᾖῥλθ 3. ν Φ 9 ἦλθεν ἐπ᾽ αὑτήν, ἦλθεν εί ἄρα τι 

ς / 3 3 Νο 9 Δ 
εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν 

39 Ά δν ο 3.32 δν λ 9 Έ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ ἐπ᾽ αὐτὴν οὖδεν εὗρεν 
δολ / / ] Ε Ν ΄ ς Ν κ. ῥ εἶ μὴ φύλλα µόνον, εἰ μὴ Φύλλα: ὃ γὰρ καιρὸς 

--- καὶ λέγει | 14: οὐκ ἦν σύκων. καὶ ἀποκρι- --- 
αὐτῇ' οὐ µεκέτι θεὶς εἶπεν αὐτῇ" μηκέτι 

ἐκ σοῦ καρπὸς Ὑγένηται εἰς. εἰς 
τὸν αἰῶνα. τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς 

.” [ὰ Ν / Ν καὶ ἐξηράνθη καρπὸν φάγοι. καὶ ---- 
παραχρῆμα ἡ συκῆ. ---- ἤκυον | [νος. 

5 Ν 5 1 --- οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 48.] 
164 
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19 

14 

15. 

16 

δ 181. Οἰεάπεύπφ ο) ἴιε Τεπορίε [ο. 119]: ΤΊιο ΟΙεΓ Εγιεσί απἀ δογτθον 

[ῷ νν. 12--ΙΤ.] 
ἴποι. 10.]. Π2 Καὶ 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἷς 
τὸ ἱερὸν τοῦ θεοῦ, 
καὶ ἐξέβαλεν πάντας 
τοὺς πωλοῦντας καὶ 

ἁγοράξοντας ἐν 
τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τρα- 
πέξας τῶν κολλυ- 
βιστῶν κατέστρεψεν 
καὶ τὰς καθέδρας τῶν 
πολούντων τὰς περι- 
στεράς, 

καὶ λέγει 
αὐτοῖς γέγραπται" 

ὃ οἶκός µου 
ο] 

οἶκος προσευχῆς κλη- 
θήσεται, --- 

ο ο. δὲ ὑμεῖς ὃὲ 
αὐτὸν ποιεῖτε 

σπήλαιον λῃ- 
στῶν. καὶ προσήλ- 

3 Ν Ν 
θον αὑτῷ τυφλοὶ καὶ 

λ 3 πο. ὁ “ 
χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὖ- 
τούς. 

ἰδόντες δὲ οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματεῖς τὰ θαν- | 

Ν 

µάσια ἃ ἔποιησεν καὶ 
τοὺς παῖδας τοὺς 

2 α” ε το) κραζοντας ἐν τῷ ἱερῷ 
/ 

καὶλέγοντας' ωσαννὰ 
ῷᾧ υἱῶ Δανείὸδ, ἦγα τῷ υἱῷ «ἴδ, ἠγα- 

γάκτησαν, καὶ εἶπαν 
αὐτῷ: ἀἁἀκούεις τί 
ϱ Ὁ . ε 

οὗτοι λεγουσιν; ὅ 
Ν 9 [ο / 3 

δὲ Τησοῦς λέγει αὖ- 
2 β 

τοῖς ναί οὐδέποτε 
4 / 

ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στό- 
µατος νηπίων καὶ 
θηλαζόντων κατηρ- 

ω ᾳ. 1 οβερΏ 8 -4ραύηοί δίοπ, Π. δ, 

156 

16 

17 

18 

θδε]ρ {ο {2 «]εδθ. 

Καὶ ᾖἔρχονται εἷς 
3 / Ν 

Ἱεροσόλυμα. καὶ 
Μο. ΔΝ 3 

εἰσελθὼν εἷς 
τὸ ἱερὸν 
ἤρέατο ἐκβάλλειν 

ΔΝ πο Ν τοὺς πωλοῦντας καὶ 
τοὺς ἄγοραζοντες ἐν 
ας Α Ν ν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τρα- 

πέζας. τῶν κολλυ- 
βιστῶν 

Ν Ν ε / ο καὶ τὰς καθέδρας τῶν 
΄ πολούντων τὰς περι- 

στεράς κατέστρεφεν͵ 
καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα 
τις διενέγκῃ σκεῦοςἈ 
διὰ τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
ὁδέ: 2}. 
ἐ ἴδασκεν καὶ ἐλεγεν 
αὐτοῖς" οὗ γέγραπται 
ὅτι ὁ οἶκός µου 
οἶκος προσευχῆς κλη- 

[4 Αν 

θήσεται πᾶσιν τοῖς 
3 [4 ει) ΔΝ ἔθνεσιν; ἡὑμεῖς δὲ 

πεποιήκατε 
3 ΔΑ ΄ 

αὐτὸν σπήλαιον λῃ- 
στῶν. 

[του, 15.] 

3” 
και ηκουσαν τΤ 

156 

4ὔ 

46 

47 

ἱ 

Ἰ πβί ἵ ἴἶιο οὐ]θοί 

καὶ 
εἰσελθὼν εἰς 
τὸ ἱερὸν 
ἤρξατο ἐκβάλλειν 
τοὺς πωλοῦντας, 

[ῷ/ 5ο, ἄ, 15.] 

λέγων 
αὐτοῖς γέγραπται" 
καὶ ἔσται ὃ οἶκός µου 
οἶκος προσευχῆς" 

ἡμεῖς δὲ 
ἐποιησατε 

σπήλαιον λῃ- 
ω. 

στων. 

5 
αυτον 

Χα ὃ δά καὶ ἣν διδάσκων 
Ν ” 

τὸ καθ ἥμεραν ἐν τῷ 
ἱερῷ' 
[4 Ῥο]ουν. πο] 
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0 8 « ς 
τίσω αἶνον ; οἱ οἳ δε 

[ναν. 15.] ἀρχιερεῖς καὶ οἵγραμ- ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 
---- ματεῖς, καὶ ἐζήτουν ματεῖς ἐζήτουν 

πῶς αὐτὸν απολέ- αὐτὸν ἀπολέ- 
σωσιν' σαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ 

--- 4δ λαοῦ, καὶ οὐκ εὗρισ-- 
κον τὸ τί ποιησωσιν. 

3 ιὼ Ν 5 

---- ἐφοβοῦντο γὰρ αὖ- στ 
τόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ᾿ 
ἐξεπλήσσοντο ἐπιτῇ ἐξεκρέμετο 

17 καὶ | 19 διδαχῇ αὐτοῦ. καὶ [νου, 4Τ] αὐτοῦ ἆκο- 
καταλιπὼν αὐτοὺς ύων. 
Πιρα]πς. ] - ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, [ιοασ]λίησ.] 

ἐξηλ- [που. 115] ἐξεπο- 
θεν ἔξω τῆς ῥεύεο ἔξζω τῆς [ῷ, καὶ, ὅτ,] 
πόλεως εἷς Βηθανιάν, πόλεως. 

ΔΝ δλ 9 Φ - καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.] 

8 195, Οοπυογαδίοη αδομὲ ἐ]ιο Ἠπα Ττεο. 

20 [νετ. 18.]1 20 Καὶ παραπορευόµενοι πρωϊ] -- 
ἰδόντες οἳ μαθηταὶ ἐθαν- εἶδον 
µασαν λέγοντες' 

τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ[ -- 
2] ριζῶν. καὶ ἀναμνησθεὶς ὃ 

Ἠέτρος λέγει αὐτῷ: ῥαββεί, 
πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη 
ἡ συκῇ; ἴδε ἡ συκῇ ἣν κατηράσω 

3 Δ δὅ / Ν 3 ο 21 ἀποκριθεὶς | 233 ἐξήρανται. καὶ ἀποκριθες| --- 
δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' ὃ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς' 
ἁμὴν λέγω ἡμῖν, ἐὰν ἔχητε ἔχετε 
πίστιν καὶ μὴ διακρι- πίστιν θεοῦ" | 
θῆτε, οὗ µόνον τὸ τῆς συκῆς --- 

/ . 3 Ν / Φ Αα μό ΑΔ ποιήσετε, 29 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς --- 
3 ν Ἂ Α 3 [4 Εν] ο) ω 3 Α ' ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ ἂν εἴπη τῷ Όὄρει τουτῷ' 6, 
εἴπητε ἄρθητι καὶ βλήθητι ἄρθητι καὶ βλήθητι | αν. θ.] 
εἷς τὴν θάλασσαν, εἷς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ 

διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, 
ΣΥΝ ὅ σ΄. ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλει 

/ Φ . / ” 3 ων ὃ ΔΝ γενήσεται" 24: Ὑένεται, ἔσται αὐτῷ. διὰ| -- 
29 καὶ πάντα ὅσα τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα 

ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, 
πιστεύοντες λήμ- πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ | 
ψεσθε. 2ὔ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν στή-| --- 

' κετε προσευχόµεγοι, ἀφίετε 
[οὗ νὶ. 14, 15.] εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα 

καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παρα- 
πτώματα ὑμῶν. 

20 --- 



3 5 Ε ΄ εἴπωμεν' ἐξ ἀνθρώ- 
πων, φοβούμεθα τὸν 
ὄχλον" ἳ 

πάντες 
ΔΝ 5 Γἡ 

Ύὰρ ὥς προφήτην 
ἔχουσιντὸν Ἰωάννην, 

” 3 3 / εἴπωμεν' ἐξ ἀνθρώ- 
3 ο) Ν 

πων ; ἐφοβοῦντο τὸν 
λαόν" 

ἅπαντες 
Ν 

Ύαρ 
3 Ν 3 /, 

εἶχον τὸν Ιωάννην 
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΄ 

6 195. ]νσωβίοπι οη ἐἶνε Α.μἰ]ιογίῦ) οὗ οομιις. 

ΣΧ. 
Ν 289 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ | 27 Καὶ ἔρχανται 1 Καὶ ἐγένετο 

πάλιν εἲς Ἱεροσό- 
..) ο] Γω) 

--- λυµα. , ο ἐν μιᾷ τῶν 
εἰς τὸ ἱερον, καὶ ἡμερῶν 

διδάσκοντος αὐτοῦ 
3 ας - μ Ν μ - 6 ζω. ἐν τῷ Ἱερῷ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ 

Δ 
-- --- καὶ εὐαγγελιζομένου 

προσὴλθον αὐτῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ 
[ή 

διδάσκοντι οἳ ἄρχιε- ἔρχονται πρὸς ἐπέστήσαν 
ρεῖς καὶ οἱ πρεσ- αὐτὸν οἳ  ἀρχιε- οἱ ἓε- 
βύτεροι τοῦ λαοῦ ρεῖς καὶ  οἳ γραµ- ρεῖς καὶ οἳ γραµ- 

ματεῖς καὶ οἳ ματες σὺν τοῖς 
ῤ 28 πρεσβύτερο, καὶ πρεσβυτέροι, καὶ 

/ .ἡ μαφα. αν 4, Ν 

λέγοντες" έλεγον αὐτῷ' εἶπαν λέγοντες πρὸς 
αὐτόν' εἶπον ἡμῖν 

3 / 9 αν / Ε] 3 / 3 ἐν ποίᾳ ἐξουσιᾳ ἐν ποίᾳ ἐξουσια ἐν ποίᾳ ἔξουσιᾳ 
Αα ΔΝ / λ / λ 

ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
σοι ἔδω- σοι ἐστιν ὃ δούς σοι 

Ν 3 2 κι 3 2 Ν 3 / κεν τὴν ἐξουσίαν τὴν ἐξουσίαν τὴν ἐξουσίαν 
Φα 

ταύτην; ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταύτην: 
4, ἄποκ- ταῦτα ποιῄς ; ἀποκ- 

ριθεὶς δὲ ὁ ἸΙησοῦς| 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ριθεὶς δὲ 
ο) [ο 

εἶπεν αὐτοῖς' εἶπεν αὐτοῖς' εἶπεν πρὸς αὐτούς 
/ ” Ν / / 

ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ΄ ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον ένα, ὃν ἐὰν ἕνα λόγον, καὶ ἄποκ- λόγον καὶ 

Αα Ν 3 / εἴπητέ µοι κἀγὼ ὑμῖν ρίθητέ µοι, καὶ εἴπατέ μοι’ 
ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξ- ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξ- --- 
ουσίᾳ τούτα ποιῶ: ουσίᾳ ταύτα ποιῶ' 

η ΔΝ / λα. Ν / Ν 3 Ν / μα. 20 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰω- | 90 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰω- τὸ βάπτισμα τὸ Ἰω- 
άγνου πόθεν ἦν; ἐξ άννου ἐ άννου ἐ 

5 ο) Ἀ 3 3 3 α 3 Ἀ 3 Ε] 3 Αα δ Ἂ 3 5 οὐρανοῦ  ἢ ἐξ ἂγ- οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἂν- οὐρανοῦ ἣν ἢ ἐξ ἂν- 
/ ’ / 

θρώπων ; θρώπων;  ἀποκρί- θρώπων ; 
ς ΔΝ / ΔΝ ε ΔΝ οἱ δὲ διε- θητέ µοι. καὶ διε- οἱ δὲ συνε- 

9 

λογίζοντο παρ ἕαυ- | 9ἱ λογίζοντο πρὸς έαυ- λογίσαντο πρὸς έαυ- 
ο / 

τοῖς λέγοντε» τους λέγοντες" τοὺς λέγοντες ὅτι 
26 ἐὰν εἴπωμεν' ἐξ οὗ- ἐὰν εἴπωμεν' ἐξ οὐ- ἐὰν εἴπωμεν' ἐξ οὗ- 

ρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν" ρανοῦ, ἐρεῖ". ρανοῦ, ἐρεῖ” 
ὃ / Δ 3 3 ὃ / ολ 3 Ε] ὃ / 3 9 ιατί οὖν οὐκ ἐπισ- ιατί οὖν οὐκ ἐπισ- ιατί οὐκ ἐπισ- 

/ ος, δὲ 85 2 ὑτῶ. ἀλλὰ / ον, 2Ν δὲ τεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ τεύσατε αὐτῷ; ἀλλὰ τεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ 
/ 9 3 / εἴπωμεν' ἐξ ἀνθρώ- 

πων, 
ὁ λαὸς 

ἅπας καταλιθάσει 
ἡμᾶς. πεπεισμένος 

Ν 3 

ἂρ ἐστιν γαρ -- 
Ἰωάννην 
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27 

28 

29 

80 

91 

82 

58 

ο) 

καὶ ἀποκριθέν- 
ο. 3 μα Φ 

τες τῷ Ιησοῦ εἲ- 
παν’ οὐκ οἴδαμεν. 

Εν 

ἔφη 
3 Αα Ν 3. 3 

αὐτοῖς καὶ αὐτός' οὗ- 
Νο Δ / ς Α 3 

δὲ ἐγὼ λέγω ἡμῖν ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. 

1 5! / 

ὄντως ὅτι προφήτης 
ἦν. καὶ ἀποκριθέν- 
τες τῷ Ἰησοῦ λέγου- 
σιν' αὖκ οἴδαμεν. 
καὶ ὁ ᾿Τησοῦς λέγει 
αὐτοῖς' οὔ- 
δὲ 5 κ / ε . ὁ 
ὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 

ποίᾳ ἐξονσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. 

προφήτην 
ν ' κο “, 

7 εἶναι. καὶ ἀπεκρίθη- 

σαν 
μὴ εἰδέγαι πόθεν. 

καὶ ὁ Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς' οὔ- 
δὲ ἐ ἐγὼ λέγω ὁ ὑμῖν ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. 

Β 184. Ῥαταθίεο 6ρο]σι αθαῦπιεέ {ιο Ναδίον: (4.9) Το Τωο Βοπο οὐὲ 
ἁπίο ἐλιο Ἐὑποιαγά, 

Τί δὲ ὑμῖν δοκει; ἄνθρωπος εἶχεν 
{ “ Χ . 4 πέκνα δύο: προσελθὼν τῷ πρώτῳ 

εἶπεν" τέκνον, ὕπαγε σήμερον 
ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι, ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν οὗ θέλω, ὕσ- 
τερον µμεταμεληθεὶς «ἀπῇλθεν. 

Α / 4 προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν 
ς / ς Ν. 5 ΔΝ .ν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν' 
ἐγὼ κύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλθεν, τίς 
ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός .λέγουσιν ὃ ὁ πρῶτος. 
λέγεῖ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: ἀμὴν 
λέγω ὃ ὑμῖν ὅτι οἵ τελῶναι καὶ αἱ 
πόρναι προάγουσιν ἡμᾶς εἲς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ίλθεν γὰρ 
Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιο- 
σύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὑτῷ' 

ε ον ο νε 9)" οἳ δὲ τελῶναι καὶ αἳ πόρναι ἐπίσ- 
. . α / 
τευσαν αὐτῷ' ὁμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ 
µετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πισ- 

- 3. 

τεῦσαι αὐτῷ. 

(5.) ΡαταῦὈῖο ο) ἔιο 

"Αλλην παραβολὴν 
3 ΄. Εβ ἀκούσατε' ἄνθρω- 

[ό 

πος ἣν οἰκοδεσπότης 
ὅστις ἐφύτευσεν ἄμ- 
πελῶνα, πελῶνα 

ΧΠ. 

1 Καὶ ἠρέατο 9 Ἠρέατο δὲ 
αὐτοῖς πρὸς τὸν 

λαὸν 
ἐν παραβο- 

λαῖς  λαλεῖν. λέγειν 

ἀμ- 
ἄνθρωπος 

Ἠαμεά Πιεύαπάπιση. 

την παραβολὴν ταύ- 
την. 

ἄνθρωπος 
κ Τίιο Ρ], οχρ]αίποά Υ ἴλο ραταῦ]ος {π Μαίου, π]ή]ο Μαχ]ς τουοτᾶς οπθ οἱ, 
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καὶ φραγ- ἐφύτευσεν, καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα 
μὸν αὐτῷ περιέθηκεν περιέθηκεν --- 

καὶ ὤρυξεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν 
3 δ. ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ 
ι / : / ᾠκοδόμησεν πύργον, 

καὶ ἐξέδετο αὐτὸν 
ο / 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδή- 
μησεν. 

Φα δὲ 3) ὅτε δὲ ἤγγισεν 
ὃ καιρὸς τῶν καρπῶν 
μου λ δ ΄ ἀπέστειλεν τοὺς δού- 
λους αὐτοῦ πρὸς τοὺς 
γεωργοὺς 

λαβεῖν 
Δ Ν ε] [ην 

τους καρπους αυτου. 

θά, 

96 καὶ λαβόντες 
οἳ Ὑεωργοὶ / τοὺς δού- 
λους αὐτοῦ ὃν μὲν 
ἔδειραν, 

[η ΔΝ 

ν δὲ 
"3 ” Φ Ν 

ἀπέκτειναν, ὃν δὲ 
ἐλιθοβόλησαν. 

96 πάλιν ἀπέστειλεν 
ἄλλους 

δούλους πλείονας τῶν 

πρώτων, καὶ ἐποίῃ» 
σαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 

[πγ. ὁὔὅ, 96.] 

Ὢ/ ὕστερον δὲ 

3 [ή ἀπέσ- 
Ν δ Δ τειλεν πρὸς αὐτοὺς 

ὕποληνιον καὶ 
Φκοδόμησεν πύργον, 
κα ἐξέδετο. αὐτὸν 
γκωργαῦς, καὶ ἀπεδή- 
μήσεν. 

καὶ 
3 / ἀπέστειλεν 

πρὸς τοὺς 
γεωργοὺς τῷ καιρῷ 
δοῦλον ἵνα παρὰ τῶν 
γεωργῶν λάβῃ. ἀπὸ 

"τῶν καρπῶν τοῦ ἆμ- 

πελῶνος" 
καὶ λαβόντες 

3 
αυτον 

ο Δ 9. / 
εοειραν; και απεσ- 

στειλαν 

κενόν. . 

καὶ πάλιν ἀπέστειλεν 
πρὸς αὐτοὺς ἄλλον 
δοῦλον" 

κἀκεῖγον 
ἐκεφαλίωσαν καὶ 

ἠτίμασαν. 
καὶ 

ἄλλον 
3 / ΄ 

ἀπέστειλεν' 
κἀκεῖνον 

ἀπέκ- 
Δ Ν 

τειναν, καὶ πολλοὺς 
ἄλλους, οὓς μὲν δέ- 
Ροντες, οὓς δὲ αποκ- 
τέννοντες. 

---- 

3. 4 ἔτι ἕνα 
ελ εν εἶχεν Ἅ"ὸν 

/ ἄγαπητον.  ἄἀπέσ- 
τειλεν 

169 

10 

11 

12 

18 

9 3 3 Χ καὶ ἐξεδετο αὐτὸν 
Ν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδή- 

µησεν χρόνους ἵκα- 
νούς. 
καὶ καιρῷ 
Ε] / " 

ἀπέστειλεν 
Δ πρὸς τοὺς ' 

γεωργοὺς 
δοῦλον ἵνα 

3 Ν 

ἀπὸ 
Γω. ” Γω) 3 

τοῦ καρποῦ τοῦ ἆμ- 
[ο ’ 

πελῶνος δώσουσιν 
32 - 

αυτῳ' 

οἱ δὲ γεωργοὶ 

ἐξαπέσ- 
3 Χ / τειλαν αὐτὸν δείραν- 

τες κενόν. 

Ν / 

καὶ προσέθετο 

ἕτερον πέμψαι 

δοῦλον: 

οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραν- 
τες -- καὶ 
3 / 3 ’ ἀτιμάσαντες ἐξαπέσ- 
τειλαν κενόν. καὶ 

7, 

προσέθετο τρίτον 
/ 

πέµψαι οἳ δὲ καὶ 
τοῦτον τραυµατίσαν- 
τες ἐξέβαλον. 

9 Ν ς / εἶπον δὲ ὁ κύριος 
ον 3 Α / 

τοῦ ἀμπελῶνος' τί 
’ 

ποιήσω ; πέμψω 

Νο ε/ ν :. τὸν υἱόν µου τὸν 
/ 

ἀγαπητόν" 
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τὸν υἱὸν αὐτοῦ αὐτὸν ς ἔσχατον 
λέγων" πρὸς αὐτοὺς λέγων 
ἐντρα- ὅτι ἐντρα- ἴσως τοῦτον ἐντρα- 

πήσονται τὸν υἱόν πήσονται τὸν υἷόν πήσονται. 
968 µου. οἱ δὲ| {7 µου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ 

γεωργοὶ ἰδόντες γεωργοὶ 14: ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἳ 
τὸν υἱὸν εἶπον ἐν γεωργοὶ διελογί- 
ἑαυτοῖς: πρὸς ἑαυτοὺς ζοντο πρὸς ἀλλήλους 

οὗτός εἶπαν ὅτι οὑὗτός λέγοντες" οὗτός 
ἐστιν ὃ κληρονόμος, ἐστιν ὃ κληρονόμος" ἐστιν ὃ κληρονόμος: 
δεῦτε ἀποκτείγωμεν δεῦτε ἁποκτείνωμεν ἀποκτείνωμεν 
αὐτόν, καὶ σχῶμεν αὑτόν, καὶ ἡμῶν αὐτὸν ἵνα ' ἡμῶν 

τὴν κληρονοµίαν ἔσται ᾖ κληρονοµία, γένηται ἡ κληρογομία 
99 αὐτοῦ. καὶ λαβόντες| 8 καὶ λαβόντες | 16 καὶ 

αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω . ἐκβαλόντες αὗτον ἐξω 
τοῦ ἀμπελῶνος καὶ τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπέκτειναν. ἀπέκτειναν αὐὗτόν, ἀπέκτειναν. 

καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 
40 ὅταν οὖν ἔλθη ὁ ---- --- 

κίριος τοῦ ἆμπε- 
λῶνος, τί ποιήσειι 9ϐ τί ποιήῄσει τί οὖν ποιήσει 
τοῖς γεωργοῖς ἐκεί- ..ἑ- αὐτοῖς | 
γοις; ὁ κυρίος τοῦ ἂμ- ὃ κύριος τοῦ ἁμ- 

πελωγος; ἐλεύσεται | 16 πελωνος; ελεύσεται 
4] λέγουσιν αὐτῷ' κα- --- -- 

κοὺς κακῶς ἀπολέσει ἀπολέσει ἀπολέσει 
αὐτούς, τοὺς γεωργούς, τοὺς γεωργοὺς τού- 

καὶ τὸν ἆμπε- καὶ τους, καὶ 
λῶνα ἐκδώσεται 

δώσει τὸν ἀμπελῶνα δώσει τὸν ἀμπελῶνα 
ἄλλοις  ἡγεωργοῖς, ἄλλοις, ἄλλοις. 
οἵτινες ἀποδώσουσιν - --- 
αὐτῷ τοὺς Καρποὺς ἐν . κάν. 
τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 

--- --- ἁκουσαντες δὲ 
εἶπαν' μὴ γένοιτο. 

--- ---- 17 ὁ δὲ ἐμβλέψας 
42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἴη- αὗτοῖς εἶπεν" 

σοῦς' οὐδέποτε ἀνέγ- | 10 οὐδὲ 
γωτε τί οὖν ἐστὶν 
ἐν ταῖς γραφαῖς' τὴν γραφὴν τὸ γεγραμµένον 

ταύτην. ἀνέγνωτε; τοῦτο" 
λίθον ὃν ἀπεδοκίμα- λίθον ὃ ὃν ἀπεδοκιμα- λίθον ὃν ἀπεδοκίμα- 
σαν οἳἵ οἰκοδομοῦν- σαν οἱ οἰκοδομοῦν- σαν οἳ οἰκοδομοῦν- 
τε, οὗτος ἐγενήθη τε, οὗτος ἐγένήθη τες, οὗτος ἐγενήθη 
εἷς κεφαλὴν γωνίας" εἷς κεφαλὴν γωνίας" εἰς κεφαλὴν γωνίας" 

--- -- 18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν λίθον 

1600 
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συνθλασθήσετας ἐφ 
ὃᾶν πέσῃ, λικ- 

παρὰ | 11 παρὰ µήσει αὐτόν. 
κυρίου ἐγένετο αὕτη, 
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ; 
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἀρθήσεται ἀφ 
ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ καὶ δοθήσεται 
ἔθνει ποιοῦντι τοὺς 
καρποὺς αὐτῆς 

44, -- 
46 ἁκούσαντε δὲ οἱ 

ἀρχιερες καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι τὰς παρα” 
βολὰς αὐτοῦ ἔγνω- 
σαν ὅτι περὶ αὐτῶν 

λέγευ καὶ ζητοῦντες 
ὃν Χ ο αὐτὸν κρατῆσαι 

46 

ἐφοβήθησαν τοὺς 

κυρίου ἐγένετο αὕτη, 
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ; 

123 καὶ ἐξήτουν 
αὐτὸν κρατῆσαι 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 

19 Δ ΄ καὶ ἐξήτησαν 
η 

Ὑραμματεῖς καὶ οἱ ̓  
ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖ- 
ῥρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, 

κος / Ν 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 
ὄχλους, ὄχλον ἔγνωσαν άον' ἔγνωσαν 

[πον. 45.] γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
ἐπεὶ τὴν παραβολὴν εἶπεν. εἶπεν τὴν παραβολὴν 

ταύτην. 
3 4 3 ΑΔ 

εἷς προφήτην αὐτὸν 
εἶχον. 

6 165. (6) Ῥαναῦῖο ο) ἐ]νε Ἰνομαί Μαιγίαφο Ἠεαξί. 

ΧΣΠ. 

1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν 
2 παραβολαῖς αὐτοῖς, λέγων' ὠμοιώθη ἡἢ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖῦ 
ὃ ὅστις ἐποίησεν Ὑάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. καὶ 

ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι 
τοὺς κεκληµένους εἲς τοὺς Ὑάμους, καὶ οὐκ | 

4. ἤθελον ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 
δούλους λέγων" εἴπατε τοῖς κεκληµένοις" 
ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἠτούμακα, οἱ ταῦροί 
μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα 

ὅ έτοιμα" δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. οἳ δὲ 
ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃ ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον 

ϐ ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ: οἱ δὲ 
λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ 

161 ἡ 

[ῶ 6 1491] 

[α]. αἴν, 
ἱ5-94.] 
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7 ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. ὃ δὲ βασιλεὺς --- 
ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ στρατεύματα 
αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ 

8 τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. τότε λέγει ----- 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ. ὃ μὲν γάμος ἔτοιμός 
ἐστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ἦσαν βξιοι. 

9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, - 
καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἷς τοὺς 

10 γάμους, καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι - 
εἲς τὰς ὁδοὺς ᾿συνήγαγον πάντας ὅσους 
εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ 

1 ἐπλήσθη ὑνυμφὼν ἀνακειμένων. εἰσελθὼν -- --- 
δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους 
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα 

12 γάμου. καὶ λέγει αὐτῷ' ἑταῖρε, πῶς - ----- 
εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα Ὑάμου {1 ὅ δὲ 

19 ἐφιμώθη. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς - --- 
διακόνοις' δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας 
ἐκβάλετε αὐτὸν εἷς τὸ σκότος τὸ ἐξῶτερον" 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν χη. 268.] 

14, ὀδόντων. πολλοὶ γάρ εἶσιν κλητοί, ὀλίγοι --- μ-- 
δὲ ἐκλεκτοί.. 

6 166, Ρἰούύπρ αθαύποέ «ζεις: Πἐκοιδείοη τυὐή]ν Ῥ]νανέδερο απά Ἠργοᾶίαπι 
αδουέ Ῥαψίπρ πινω, [4 δ 108. 

16 Ίοτε πορευθέντες 120Καὶ ἀφέντες αὐτὸν 
[του 220.] ἀπῆλθον, 

18 καὶ 20 Ἱαὶ παρατηρήσαντες 
[ναν. 16.] ἀποστέλλουσιν πρὸς ἀπέστειλαν 

οὗ αὐτὸν τινὰς τῶν 
Φαρισαῖοι Φαρισαίων καὶ τῶν 

[τοι. 16.] Ἡρωδιανῶν, ἐνκαθέτους 
-- --- τ. ὑποκριομένους ἑαυ- 

συμ- τοὺς δικαίους εἶναι, 
βούλιον ἔλαβον ὅπως ο ἵνα) ’ ἵνα 
αὐτὸν παγιδεύσωσιν αὐτὸν ἀγρεύσωσιν]  ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 

16 ἐν λόγῳ. καὶ λόγῳ. λόγου, 
αποστέλλουσιν αὐτῷ 
τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 

Ν α ἐε Φ 

μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν 
ὥστε  παραδοῦναι 

-- -- αὐτὸν τῇ ἀρχῆ. καὶ τῇ 
ἐξουσίᾳ. τοῦ ἡγεμό- 

14 καὶ ἐλθόντες 21 νος. καὶ ἐπηρώτησαν 
λέγοντας" δι- λέγουσιν αὐτῷ: ὃι- αὐτὸν λέγοντες' δι- 
δάσκαλε, οἴδαμεν ὅ ὅτι δάσκαλε, οἴδαμεν ὅ ὅτι δάσκαλε, οἴδαμεν ὅ ὅτι 
ἀληθῆς εἳ καὶ τὴν ἀληθὴς εἲ ὀρθῶς λέγεις καὶ 

κ πημς ααγίπα, αἰτοαάγ 6ΊΥθη, χΧ. 16, ἆοθν ποῦ ΑΡΡΘΗΣ ἴη πο οἶλον ουαηρεΗςίς, 
162 
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ὁδὸν τοῦ θεοὺ ἐν 
ἀληθεια διδάσκεις, διδάσκεις 
καὶ οὗ µέλει σοι περὶ καὶ οὗ µέλει σοι περὶ 
οὔδεός, οὗ γὰρ οὖδενος οὗ γὰρ καὶ οὐ 
βλέπεις εἲς πρόσω- βλέπεις εἲς πρόσω- λαμβάνει πρόσω- 
πον ἀνθρώπων» πον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ πον ἀλλ᾽ 

18 

19 

20 

21 

29 

20 ̓ 

3 ΔΝ σι ε α / 

εἶἰπὸν οὖν ἡμῖν, τί 
σοι δοκεῖ; ἔξεστιν 

[ο ο / 

δοῦναι κῆνσον Καίΐ- 
σαρι | ὴ 
οὔ; 

Νο δὲ 5 3 

γνοὺς ὃε ὁ Ἰησοῦς 

τὴν πονηρίαν αὐτῶν 
Αν 

εἶπεν" 
/ / ες τί µεπειράζετε ὑποκ- 

/ 9 ΄ 

ριταί; ἐπιδείζατέ µοι 
τὸ νόμισμα τοῦ κήν- 
σου. οἳ δὲ 

προσήνεγκαν αὐτῷ 
Ν / 

δηνάριον. καὶ λέγει 
3 ε 

αὐτος ὁ Ἰησοῦς 
τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 

Χ ς 3 / 

καὶ ἡ ἐπιγραφή ; 
λέγουσι, Καί- 

σαρος. τότε 
λέγει 

3 ο) 9 / 

αὐτοῖς' ἀπό- 
3. Ν / δοτεοῦν τὰ Καίσαρος 

Καίΐσαρι, 
Ν Ν - . - καὶ τὰ θεοῦ τῷ θεῷ. 
Ν 

καὶ ἀκούσαντες 

ἐθαύμασαν 
καὶ 

--- ἀφέντες 
αὐτὸν ἀπῆλθαν. 

16 

16 

17 

ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὅδον 
θεοῦ διδάσκεις" 

ἔξεστιν 
Α / 

κῆνσον Εαί- 
ΛΑ ολ. σαρι δοῦναι ἢ 

3 δῶ Αλ Ν δῶ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶ- 
ς ΔΝ 38Ν µε; ὁ δὲ ἰδὼν 

Α / αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν 
εἶπεν αὐτοῖς: 
τί µε πειράζετε; 

φέρετέ µοι 
δηνάριον 

νά “/ ς ΔΝ ἵνα ἴδω. οἱ δὲ 
ἤνεγκαν. 

καὶ λέγει 
αὐτοῖς' 

/ ς 39 ΑΔ 9 τίνος ἢ εἰκὼν αὕτη 
Ν ς 3 / ε 

καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ 
Ν βν 5. ” 

δὲ εἶπαν αὐτῷ: Καί- 
σαρος. ὁ δὲ 
ι] Φ Α 
Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς' 

τὰ Καίσαρος 
ἁπόδοτε Καίσαρι, 
καὶ τὰ θεοῦ τῷ θεῷ. 
καὶ 

ἐξεθαύμαζον ἐπ᾽ 
αὐτῷ. 

[νο. 129.] 

22 

29 

24 

256 

26 

ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν 
τοῦ θεοῦ διδάσκεις: 

.ι 

ἔξεστιν 
ἡμᾶς Καί- 

/ - ο. 

σαρι φόρον δοῦναι ἢ 
οὗ; 

/ Δ κατανοήσας δὲ 
αὐτῶν τὴν πανουργίαν 
ϱ) ΔΝ εἶπεν πρὸς αὗτούς' 

δείξατέ µοι 
δηνάριον. 

/ 3 » τίνος ἔχει  κεἰκόνα 
καὶ ἐπιγραφήν ; οἳ 
δὲ εἶπαν' Καί- 
σαρος. ὁ δὲ 

εἶπεν πρὸς 
3 / / 3 / αὐτούς' τοίνυν ἁπό- 

ὃοτε τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι, 

ΔΝ 9 ” 1 

καὶ τὰ θεοῦ τῷ θεῷ. 
καὶ οὐκ 

ἴσχυσαν ἐπιλαβέσ- 
θαι αὐτοῦ ῥήματος 
3 / [ο [ο 

ἐναντίον τοῦ λαοῦ 
Ν 

καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ 
τῇ ἀποκρίσει αὗτου 
ἐσίγησαν. 

6 197. Γἱεοιιβείοην το]ν Φαάάμοθεο οη ἸΜαν)ίαρο απᾶ ἴλο Εοςυγγεοίοη. 

Ἐν ἐκείνη τῇ ἥμερᾳ 
προσῆλθον αὐτῷ 

αδδυ- 
καῖοι 

λέγοντες 
μὴ εἶναι ἀνάστασιν, 
καὶ ἐπηρώτησαν αὖ- 

18 Καὶ ἔρχονται 
Σαδδυ- 

Ν 3 Χ καῖοι πρὸς αὐτὸν, 
οἵτινες λέγουσιν 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
καὶ ἐπηρώτων αὖ- 

165 

27 Ἡροσελθόντε δέ 
τινες τῶν ἍἌαδδου- 

καίων, 
οἱ ἀντιλέγοντες 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 

ἐπηρώτησαν αὖ- 
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24: τὸν λέγοντες' διδάσ- 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

καλε, Μωὺσῆς εἷ- 
πεν' ἐάν τις 

3 / 

ἀποθάνῃ 

μὴ ἔχων τέκνα, 
ἐπιγαμβρεύσει 

ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν Ύγυναῖκα 

5 Α 3 / 

αυτου καν αναστησει. 
4 σι ο. σπέρµα τῷ ἀδελφῷ 

32 ο) δν Δ αὐτοῦ. ἦσαν δὲ 
} 6 α- ε κ 

παρ ἡμῖν ἑπτὰ 
3 / . ς 

ἀδελφοί, καὶ ὃ 
πρῶτος γήµας 

ἐτελεύτη- 
Ν 

σεν, καὶ μὴ ἔχων 
/ 348. Ν 

σπέρμα αφῆκεν τὴν 
γυναῖκα "αὐτοῦ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
5 /. ΧΝς ὃὸ / ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος 

καὶ ὁ 
τρίτος 

ἕως τῶν 
ἑπτά. 

ϱ Ν /. ὕστερον δὲ πάντων 
/ 

ἀπέθανεν ἡ γυνή. 
ἐν τῇ ἄνασ- 

τάσει οὖν 
τίνος τῶν 

6 Ν ” ή 

ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
Ν πάντες γὰρ ἔσχον 

αὐτήν. άπο- 
κριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς' 
πλανᾶσθε, μὴ εἶδότες 

Ν λ Ν Ν 

τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν 
δύναμιν τοῦ θεοῦ: 
ἐν γὰρ 

τῇ ἀναστάσει 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

τὸν λέγοντες' διδάσ- 
καλε, Μωὺσῆς ἔγρα- 
Ψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος 
ἀδελφὸς ἀποθάνγ καὶ 
καταλίπῃ Ύυναῖκα 
καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον 

ἵνα 
/ ς 3 ΔΝ 

λάβῃ ὁ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν Ύγυναῖκα 

καὶ ἐξαναστήση 
/ [νν 3 . σπέρµα τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ. 
ς Ν ἑπτὰ 

ἀδελφοὶ ἧσαν' καὶ ὃ 
πρῶτος ἔλαβεν γυν- 
αἶκα, καὶ ἀποθνήσ- 
κων οὐκ 
δ/ / 
ἀφῆκεν σπέρμα. 

Ν΄ ς 4 καὶ ὃ δεύτερος 
3ἡ δ / .. ἔλαβεν αὑτήν, καὶ 
“ο ΔΝ 
ἀπέθανεν μὴ καταλι- 

ν / Σς πὼν σπέρμα καὶ ὁ 
/, τρίτος 

ς ιά Δ 5 ὡσαύτως" καὶ οὗ 
ς Ν 9 3 Α 

ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν 
/ σπέρμα. 

ἔσχατον πάντων καὶ 
ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 

ἐν τῇ ἄνασ- 
/ « [ο 

τάσει, ὅταν ἀναστῶ- 
τίνος αὐτῶν 
ἔσται γυνή ; 

ς δ ς Ν ” οἳ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 
αὐτήν γυναῖκα. 

3 2 ο) ες 

ἔφη αὐτοῖς ὁ 
3 Γω᾿ 3 Ν μα] 

Ἰησοῦς: οὐ διὰ τοῦτο 
[ο Νο οσο 

πλανᾶσθε μὴ εἰδότες 
ΔΝ Ν δὲ Ν 

τὰς γραφᾶς µηδἐτην 
ύναμιν τοῦ θεοῦ" 

ὅταν γὰρ 

σιν, 

3 ο. 
εκ νεκρων ανασ” 

164 

28 

29 

90 

91 

8 
89 

941 

86 

τὸν λέγοντες' διδάσ- 
καλε, Μωῦσῆς ἔγρα- 
ψεν ἡμῖν, ἐάν τινος 
ἀδελφὸς ἀποθάνῃ 
ἔχων κ γυναῖκα 
καὶ οὗτος ἄτεκνος ῇ, 

4 ἵνα 
λάβη ὃ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν Ύγυναῖκα 

καὶ ἐξαγαστήσῃ 
σπέρµα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. 

ἑπτὰ οὖν 
ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ 
πρῶτος λαβὼν γυν- 
αἶκα, ἀπέθα- 
νεν 

ἄτεκνος" 

Νε , 
καιο δεύτερος 

νς καὶ ὁ 
τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, 
ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ 
1 ΔΝ 3 / 

ἑπτὰ οὗ κατέλιπον 
τέκνα καὶ ἀπέθανον. 

κ ὕστερον καὶ 
3 Δ 5 / ς ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. ἡἢ 

3. Αα γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἄνασ- 
τάσει 

/ 5 Αα τίος αὐτῶν 
4 γίνεται γύνή; 

Ν οἳ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 
αὐτὴν γυναϊκα. 

9 ο » ”. ς καὶ εἶπεν αὗτοις ὃ 
» ο. 

Τησοῦς' 

οἳ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος 
τούτου γαμοῦσιν καὶ 
γαμίσκονται, οἳ δὲ 
καταξιωθέντες τοῦ 
αἰῶνος ἐκέίνου τυχεῖν 
καὶ τῆς ἀναστάσεως 
τῆς ἐκ νεκρῶν 
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51 

92 

88 

84, 

86 

56 

οὔτε γαμοῦ- 
σιν οὔτε γαμίζονται, 

ἀλλ' 
ὡς ἄγγελοι θεοῦ ἐν 
τῷ οὐρανῷ εἶσίν. 

Ν ο περὶ δὲ τῆς ἆνασ- 
τάσεως τῶν νεκρῶν 

οὐκ ἀγέγνωτε 
λ ς Ν εξ τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 

τοῦ θεοῦ λέγοντος" 
ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ᾽Αβ- 
ραὰμ καὶ ὅ θεὺς 
39 / Ν ς Ν Ἰσαάκ καὶ ὁ θεὸς 
, / 5 3 Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν 

:. θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ 
ζώντων. 

καὶ ἀκούσαν- 
τες οἳ ὄχλοι ἐξε- 
πλήσσοντο ἐπὶ τῇ 

3 Αα 

διδαχῃ αὐτοῦ. 

660 Ῥε]ου.] 
γου. 99.] 

98. 

τῶσιν, οὔτε γαμοῦ- 
σιν οὔτε γαμίζονται, 

9 9 
ἀλλ. 

3 Δ ε, 3 ο) εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς" 

περὶ δὲ 
τῶν νεκρῶν, 
ἐγείρονται, 

οὐκ ἀνέγνωτε 

9ϱ 
οτι 

ἐν τῇ βίβλῳ Μωὺ- 
σέως ο ἐπὶ 
τοῦ βάτου πῶς εἶπεν 

3 { 8 

Ίσαάκ καὶ ὅ 

27 Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν 
ὃ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ 
ζώντων. 

6ο Ῥεου’.] 
ΥθΥ. 24.] πολὺ πλαν- 
ἄσθε, 

96 

97 

88 

99 

40 

ο. [ο 
οὔτε γαμοῦ- 

σιν οὔτε γαμίζονται’ 
3 ν 9 Αν 

οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν 
ἔτι δύνανται, 

3 / ΔΝ ι 

ἰσάγγελοι γὰρ 
εἶσιν, 

Ν εἰ 3 Αα 

καὶ υἱοὶ εἶσιν θεοῦ 
τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ 

’ 
ὄντες. 
τφ ο) / ε ὅτι δὲ ἐγείρονται οἳ 
νεκροί 

καὶ Μ ωῦ- 
σῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ 
τῆς βάτου, ὡς 

λέγει 
κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβ- 
ραὰμ καὶ  θεὸν 
3 / ὰ) Ν 

Ἰσαάκ, καὶ θΘεὸν 
Ἰακώβ: θεὸς δὲ οὐκ 
ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ 
ζώντων' πάντες γὰρ 
αὐτῷ ζῶσιν. ἄπο- 
κριθέντες δέ τινες τῶν 
γραμµµατέων εἶπαν 
διδάσκαλε, καλῶς 
εἶπας. 

3. Ν μμ 

οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 
ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὗ- 

/ δέν. 

6 1688, πιο βαάάπιορες οὐ]οπιοσᾶ, α «Ῥ]ναγίδες Πιαωγεγ αλ], “' Ἠηο]ν 6 ένο 
ἄγεαὶ Οοπυπιαπάπιοπέ ὅτι ἴμε Παω 25 [60.8 119. 

: ο) / 
Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 

μὰ ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδυκαί- 
Ν Ν ους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὖ- 

΄ τό, καὶ ἐπηρώτησεν 
Θ 3 5 λ εἲς ἐξ αὐτῶν νομικὸς 

πειράζων αὖ- 
τόν' διδάσκαλε, ποία 
3 Ν 4 5 . Αν 
ἐντολὴ µεγάλη ἐν τῷ νομῷ; 

268 
ελθὼν εἷς 

165 

τῶν Ὑραμματέων, ἀκούσας 
αὐτῶν συζητοῦντων, ἰδὼν ὅτι 

Αα 3 ΄, κ 3 ο) 3 καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἔπη- 
’ 

ρώτησεν αὐτόν" 

ἐντολὴ πρώτη 

Καὶ προσ- 

/ 9 Ν 
ποία ἐστὶν ' 

/ 

πάντῶν ; 
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κ ο. δ. 9 
87. ὁ δὲ έφη αὐτῷ: 29 ἀπεκρίόη ὁ Ἰησοῦ, ὅτι πρώτη --- 

. ραήλ, κύ 
ριος ὅ θεος ἡμῶν κύριος εἷς 

ἀγαπήσεις κύριον ἐστύν, καὶ ἀγαπήσεις κύριον | [σ. 27.] 
τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρ- τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρ-- 
δίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ δίας σου καὶ ἐξ ληετῆς ψυχης 
σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
σου. σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 

98 αὕτη ἐστίν µεγάλη καὶ σου. 
89 πρώτη ἐντολή. δευτέρα |8Ι δευτέρα! --- 

ὁμοία αὐτῇ. ἀγαπήσεις τὸν αὕτη' ἀγαπήσεις τὸν 
πλησίον σου ὥς σεαυτόν. ἐν πλησίον σου ὥς σεαυτόγ. 
ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 
ὅλος ὃ νόµος κρέµαται καὶ οἱ -- 
προφῆταυ. µειζων τούτων 

-- 82. ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμµατεύς | [νΥ. 

[νοτ. 16.] καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἆλη- | 31, 99.] 
θείας Ἡ εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ 
οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὗὑτοῦ. 

-- 88 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξδλης| --- 
τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν 
πλησίον ὡς ἐαυτὸν περισσότ- 
ερόν ἐστιν πάντων τῶν ὅλο- 
καυτωµάτων καὶ τῶν θυσιῶν. 

--- 84. καὶ ὅ Ιησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι; --- 
γουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν 
αὐτῷ: οὗ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς 

| βασιλείας τοῦ θεοῦ. και 
[ῷ, να. 46.] οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν | [νοτ. 

ἐπερωτῆσαι. 40.] 

6 189. ὦεριιθ ὧν ἔωνγι φΜθδίζοπ ἐ]νο Ε]ιαγίεοσα αξοιέ ἴ]ιο Παυίᾶϊέο Μεδείαλι. 

4]. Συνηγμένων δὲ τῶν --- --- 
Φαρισαίων ἐπηρώτη- | 596 Καὶ ἀποκριθεὶς 
σεν αὐτοὺς ὁ Τησοῦς ὁ Ἰησοῦς | 41 Ἐΐπεν δὲπρὸς αὐτούς" 

42 λέγων' ἔλεγεν διδάσκων ἐν [νον. 2.] 
τῷ ἱερῷ' πῶς λέ- πῶς λέ- 

τί ὑμῖν δοκεῖ Ύουσιω γουσιν 
περὶ τοῦ Χριστοῦ ; οἱ γραµ-' 

ματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν Χριστὸν 
τίνος υἷός υἱὸς  Δανείδ εἶναι Δαυεὶδ 
ἐστιν;  λέγουσιν ἐστιν ; υἱόν : 
αὐτῷ: τοῦ Δανείδ. 

48 λέγει αὗτοῖς' 
κ, Ὀοιῦ, τἰ. 4, ὄ. ΤΙΧΣ. }. Τετ, 14, 
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πῶς οὖν Δανείὸ { 96 αὐτὸς Δαυεὶδ { 42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ 
ἐν πνεύµατι καλεῖ εἶπεν ἐν τῷ πνεύµατι λέγει ἐν 

τῷ ἁγίῳ: βίβλφ ψαλμῶν' 
κύριον αὐτόν, λέγων" 

44. εἶπεν Κύριος τῷ εἶπεν ὃ κύριος τῷ εἶπεν ὅ Κύριος τῷ 
κυρίῳ µου: κάθου ἐκ κυρίω µου: κάθου ἐκ | 48 κυρίῳ µου" κάθου ἐκ 
δεξιῶν µου ἕως ἂν δεξιῶν µου ἕως ἂν ᾿δεξιῶν µου ἕως ἂν 
θῶ τοὺς ἐχθρούς σου θῶ τοὺς ἐχθρούς σου θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑποπόδιον τῶν ποδῶν ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 

46 σου. εἰ οὖν Δαυεὶὸ | 97 σου. αὐτὸς Δανεὶὸ | 44: σου; Δανεὶὸ 
καλεῖ αὐτὸν κύριον, λέγει αὐτὸν κύριον, οὖν κύριον αὖτον 

πῶς καὶ πόθεν καλέ, καὶ πῶς 
υἱὸς αὐτοῦ ἑστίν: αὑτοῦ ἐστὶν υϊός : αὐτοῦ υἱός ἐστιν; 

46 καὶ οὐδες ἐδύνατο 
ἀποκριθῆναι αὐτῷ 
λόγον, οὐδὲ ἐτόλ- [ῷ/ του. 94.] 

/ 3 93 / µησέν τις ἀπ' ἐκείνης 
ὧ / ν τῆς ἡμέρας ἔπερω- 

τῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 

[6 νεος, 40.] 

6 190. ὦερις ἄεποιωιος Ῥοῦν Φο1θες απιά Β]λανίφεον. 

ΧΧΠΙ. 
/ 1 Τότε ὁ Τησοῦς 

ἐλάλησεντοῖς ὄχλοις 

Ν ο) ο) 

καὶ τοῖς µαθηταῖς 
[χχή, 99.] 

Ε] ω / . Εμ 2 αὐτοῦ λέγων ἐπὶ 
Α ο. { τῆς Μωὺσέως καθέ- 

ὃρας ἐκάθισαν οἱ 
γραμματεῖς καὶ οἳ 

ὃ Φαρισαῖοι. πάντα 
Φ 4 ὃν 3 οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν 

ὑμῖν ποιήσατε καὶ 
Αλ Δ δὲ Ν τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ 

ἔργα αὐτῶν μὴ 
ποιετε λέγουσιν 
γὰρ καὶ οὗ ποιοῦσιν. 

4 δεσμεύουσιν δὲ 
/ / Ν 

φορτία {βαρέα καὶ 
ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
3 5 ’ ὥμουςτῶν ἀνθρώπων, 

5 Ν Ν αν ΄ αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ 
3. 5 ι { ν αὐτῶν οὗ θέλουσιν 

ὅ κινῆσαι αὗτά. πάντα 
δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν 
6 Ματς γὶ, 90, που ολο ΕΑΠιθ ϱΣ 

ᾖο]ιπ : πομΊθτο θἱ8θ ἵπ ἐ]ιθ Ἐγαηρθ]ςβ, 

870 Καὶ 
ὅ πολὺς ὄχλος 

ἤκουεν αὐτοῦ ἠδέως, 

88 καὶ ἐν τῇ διδαχη 
αὐτοῦ ἔλεγεν [τοτ.9δ] 
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46 
3 

Ακούοντος δὲ 
παντὸς τοῦ λαοῦ . 

[ᾳ]. κκ. 98.] 
ο 

εἶπεν τοῖς μαθηταῖς' 

[ῷ.. αὶ, 46.] 

Ῥτοβείοη ἵβ πβοά οἳ Ἠοτοά {Π «Πθατίης 
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Ν Ν 

ψ γαῖς καὶ τοὺς ἄσπασ- 

14 

16 

16 

17 

ποιοῦσιν πρὸς τὸ 
θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώ- 
ποις πλατύνουσιν 

Ν ΔΝ / 

γὰρ τὰ φυλακτήρια 
αὐτῶν καὶ µεγαλύ- 
νουσιν τὰ κράσπεδα. 

φιλοῦ- 
σιν δὲ τὴν πρωτοκλι- 
σίαν ἐν τοῖς δείπνοις 
καὶ τὰς πρωτοκαθε- 
δρίας ἐνταῖς συναγω- 

μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
99 

βλέπετε ἀπὸ τῶν 
γραμµατέων τῶν θε- 
λόντων ἐν στολαῖς 
περιπατεῖν 

καὶ ἄσπασ- 
μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας ἐν 

46 προσέχετε ἀπὸ τῶν 
γραμµατέων τῶν θε- 
λόντων περιπατεῖν ἐν 
στολαῖς καὶ φιλούν- 
των 

ἀσπασ- 
μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας ἐν 

τοῖς δείπνοις" 

καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββέί. 
« ον δὲ ΔΝ ΑΦ - 7 ιν { ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββεί εἷἲς γάρ 
ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς 
3 {3 ΔΝ / ΔΝ ς ον ἀδελφοίέστε, καὶ πατέρα μὴ καλέσητεὺμῶν 
ἐπὶ τῆς γῆς. εἷἲς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ 
ε 5». ν ο ο. ὁ οὐράνιος. μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι 
καθηγητὴς ὁ ὑμῶν ἐστὶν εἲς ὁ Χριστός, ὃ δὲ 
μείζων ὃ ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. ὅστις 
δὲ ὄψώσει ἑ ἑαυτὸν ̓ Ταπεινωθήσεται͵ καὶ ὅστις 
ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. οὐαὶ δὲ 
ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὃ ὑποκριταί, 
ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν «οὐρανῶν ἔμ- 
προσθεν τῶν ἀνθρώπων. ἡὑμεῖς γὰρ οὐκ 

3 / Ελ ΔΝ 9 / 3 / εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφί- 
ετε εἰσελθεῖν. 

40 

τοῖς δείπνοις [κ]. 45. ] 

[Ο). «νά. 
14.] 

[ῷ τι. δ2.] 

οἱ κατεσθίοντες τὰς 
οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ 
προφάσει  µμακρὰ 
προσευχόµενοι, οὗτοι 
λήμψονται περισσό- 
-τερον κρίμα, 

4/7 οἳ κατεσθίουσιν τὰς 
οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ 
προφάσει μακρὰ 
προσεύχονται, οὗτοι 

λήµψονται περισσό- 
τερον κρίµα. 

--- --ω Οὐαὶ ὁ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὃ ὕποκ- 
ριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 
ξηρὰν ποιῆσαι ένα προσήλυτον, καὶ ὅταν 
γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν νὶὸν γεέννης διπλό- 

τερον ὑμῶν. οὖαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἳ 
λέγοντες». ὃς ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν 
ἐστιν" ὃς δ ἂ αν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, 

ὀφείλει. µωροὶ καὶ τυφλού, τίς γὰρ μείζων 
168 
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ἐστίν, ὁ Χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν 
16 χρυσό καὶ’ ὃς ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστη- --- --- 

ρίῳ, οὐδέν ἐστιν' ὃς ὃ ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ 
19 τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. τυφλοί, τί γὰρ --- πττ 

μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
20 ἁγιάζον τὸ δῶρον; ὃ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ -- --- 

θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν 
21 τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ: καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ --- -- 

ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὖ- 
22 τόν. καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὗρανῷ ὀμνύει ἐν --- --- 

τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένφ -- 
25 ἐπάνω αὐτοῦ. οὐαὶ, ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ --- [ῷᾳ αἰ, 49.] 

Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ 
ἠἡδύοσμον καὶ τὸ ἄγηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 
ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν 
καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν ταῦτα ἔδει 

24 ποῖησαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι,. δὁδηγοὶ τυφ- --- --- 
λοί, οἱ διὐλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάµη- 

26 λον Καταπίνοντε. οὔαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς -- --- 
Ν Αα «  ϐ / Ν καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ 

έξωθεν τοῦ. ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, 
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἁκ- 

26 ρασίας. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶ- --- [6 τι, 99.] 
τον τὸ ἔντος τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ] 

27 τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν, οὖὐαὶ ὑμῖν, γραµ- -- [ῷ, αἰ, 44.] 
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρο- 
µοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες 
έξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ 
γέµουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης άκαθαρ- 

28 σία. οὕτως καί ἡμεῖς ἔξωθεν μὲν φαί- -- - 
νεσθε τοῖς «ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ 

29 ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας, οὖὐαὶ --- [6 κι. 47 
Ὁμῶν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, εα.] 
ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν 

90 καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ --- 
λέγετε' εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέ- 
ρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεθα κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν 

“ ει) ω Αα 4 51 τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. ὥστε µαρτυ- --- 
ρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φογευσάντων 

92 τοὺς προφήτας. καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ --- - 
85 µέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. ὄφεις, γεν- -- - 

νήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρί- 
94, σεως τῆς γεέννης; διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ -- 

ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς 
καὶ γραμματεῖς' ἐξ αὐτῶν ἀποκτεγεῖτε καὶ 
σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἆ ἀπὸ 

56 πόλεως εἲς πόλω' ὅπως ἐλθῃ ἐφ᾽ «ἡμᾶς -- 
πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς 
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56 
87 

88 
59 

γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματοςΑβελ τοῦ δικαίου ἕως 
«τοῦ αἵματος Ζαχαρίου νἱοῦ Ῥαραχίου, ὃν 
ἐφονεύσατε μεταδὺ τοῦ γαοῦ καὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἦξει ταῦτα 
πάντα ἐπὶ τὴν γεγεὰν ταύτην, Ἱερουσαλὴμ, 
Ἱερουσαλήμ, ἤ ἀποκτείνουσα τοὺς προφή- 
τας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμέγους 
πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγα- 
γεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄργις ἔπισυ- 
γάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
καὶ οὖκ ἠθελήσατε, ἰδοὺ ἀφίεται ὃ ὑμῖν ὁ 
οἶκος ὑμῶν έρημος. λέγω γὰρ ὑμῖν, οὗ µή 
με ἴδητε ἆ ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε", εὔλογη- 
µένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 

8 191. ὁεεις ργαύδθε νο 

Ν 

4 Ἰαὶ καθίσας κατέναντι τοῦ 
γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ 
ὄχλος θάλλει χαλκόν εἷς τὸ 
γαζοφυλάκιον’ 
καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον 

4 
πτωχὴ ἔβαλεν 
λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης. 
καὶ προσκαλεσάµεγος τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς' 8 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα 
αὕτη ἢ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
βέβληκεν τῶν βαλλόντων εἰς 
τὸ γαζοφυλάκιον’ πάντες γάρ 

ἐκ τοῦ περισσεύοντος 
αὐτοῖς ἔβαλον, 
αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως 
αὐτῆς πάντα ὅσα 
εἶχεν ἔβαλεν, ἆλον τὸν βίον 
αὐτῆς. 

48 

44 

πολλά, καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα | 3 

Ἠγιάσως σὐ[ῦ, 

ΧχΙ. 

1 ᾿Αναβλέψας δὲ 

εἶδεν 
τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ, 

ιά Ν ω 3”. ο γαζυφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν' 
πλουσίους. 
9. { / εἶδεν δέ τινα χήραν 

πεγιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο 
λεπτά, 

Νο καὶ εἶπεν" 
ἀληθῶς λέγω ὁ ὑμῖν ὅτι ᾗ χήρα. 
ἡ πτωχὴ αὗτη πλείω πάντων 
ἔβαλεν' 

ἅπαντες γὰρ. 
οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος 

3 ω ” ΙΓ) Ν [ο { αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, 
αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος 
αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν 
εἶχεν ἔβαλεν. 

6199. Ἠεοιαίαϊοφίοαὺ ἱεεοιμγοο οὗ «Τεδις: (Α.) Πεογμοίοη ο) ἐμε Ταπρίο. 

ΧΧΙΥ. ΧΤΠ. 

1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἴη-| Ἱ Καὶ  ἀἐκπορευομέ- | 
σοῦς ἀπὸ τοῦ νου αὐτοῦ ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ ἵερου, 
προσῆλθον λέγει | 'ὅ Καΐ τύων λεγόντων 

οἱ µα- αὑτῷ εἲς τῶν µα- | 
Δ 5 Α 3 . Αα Ε] - 

θηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι θητῶν αὐτοῦ" 
1π0 
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3 Α Ν 

αὐτῷ τὰς 

οἶκο- 
δομὰς τοῦ ἱεροῦ. 

ὁ δέ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὖ- 
τοῖς» οὗ ᾖβλέπετε 
ταῦτα πάντα ; 

ἁμὴν λέγω ἡμῖν, 

οὗ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, 
ΑΔ Ελ / ὃς οὗ καταλυθήσεται, 

ο διδάσκαλε, 
ἴδε ποταποὶ λίθοι 

καὶ ποταπαὶ οἶκο- 
δόµαί. 

Νε καὶ ὁ 
3 Εν] ων 5 
Ἰησοῦς εἶπεν αἲ- 
τῷ. βλέπεις 
ταύτας τὰς µεγάλας 

3 / οἰκοδομάς ; 

οὗ μὴ ἀφεθῇ 
λίθος ἐπὶ λίδον, 

ὃς οὗ καταλυθῇ. 

περὶ τοῦ 
Ἱεροῦ, ὅτι 

λίθοις 
καλοῖς 

Δ 9 καὶ ἀναθεμασιν κε- 
/ 

κόσμµηται, 
κ) 
ειπεν’ 

α ΑΔ 
ταυτα α 

θεωρεῖτε, 

3 ε / 3 ἐλευσονται ἡμέραι ἐν 
8 3 3 / αἷἲς οὐκ ἀφεθήσεται 

/, /, 

λίθος ἐπὶ λίθῳ, 
Δ 3 κ ὃς οὗ καταλυθὴσεται. 

(5) ίφπρ οἳ {πο Ράγουσίαι Τ1ιο Βοφύππίπο ο. ος, 

/ Καθημένου δὲ 
αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους 
τῶν ἐλαιῶν 

προσ- 
ῆλθον αὐτῷ οἱ µα- 

Ν 9 
θηταὶ κατ Ἰἰδίαν 

λέγοντες' 

3 ΔΑ 6 ι - / εἰπὲ ἡμῖν πότε 
ταῦτα ἕπται; καὶ τί 
τὸ σημεῖον τῆς σῆς 
παρουσίας 

καὶ 
/. συντελείας 

τοῦ αἰῶγος; καὶ ἆπο- 
Δ 5ς 5 ων 

κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς' 

βλέπετε µή τις ὑμᾶς 
πλανήσῃ. πολλοὶ 
γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ 
τῷ ὀνόματί µου λέ- 
γοντες’ ἐγώ εἶμι 
4 / Ν ' ὃ Χριστός, καὶ πολ- 

Δ λοὺς πλανήσουσυ. 

ϐ Καὶ καθηµενου 
9 [ων 3 Ν 3 

αὐτοῦ εἷς τὸ ὄρος 
Αα 2 Αα / 

τῶν ἐλαιῶν κατέναντι 

τοῦ ἱεροῦ, 

3 / μν ἐπηρώτα αὐτὸν 
3 ο κατ ἰδίαν 

ὁ Πέτρος καὶ Ἰάκω- 
ι . 3 ΔΝ 

βος καὶ Ἰωάννης καὶ 
υ / 

Ανδρέας: 
- / εἰπὸν ἡμῖν, πότε 

{ Ν 
ταῦτα ἔσται; καὶ τί 
τὸ σημεον --- 

α / 

--- ὅταν µέλ- 
λῄ ταῦτα 

τ κ , 

συντελεῖσθαι πάντα: 

ὅὃ δε Ἰησοῦς 
3 / 3 Α ἠρξατολέγειν αὐτοῖς" 
βλέπετε µή τις ὑμᾶς 
πλανήσῃ. πολλοὶ 

ἑλ 2 Ελ) ἐλεύσονται ἐπὶ 
ο 3 / / λ ᾱ τῷ ὀνόματί µου λέ 

Ύοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, 
--. καὶ πολ- 

λοὺς πλανήσουσιν. 

Ἡ Ίππο οἶμες Ἐναπρο[ϊε, 
171 

3 Ν 3 7 ἐπερώτησαν δὲ αὐτὸν 
λέγοντες" 

διδάσκαλε, 
πότε οὖν 

Δ 9 Δ . 

ταῦτα ἔσται; καὶ τί 
τὸ σημεῖον --- 

ϱ /' 

-- ὅταν µέλ- 
λῄῃ ταῦτα Ὑίνεσθαι ; 

ὃ δὲ 
4. 
εἶπεν" 

βλέπετε μὴ 
πλανηθῆτε' πολλοὶ 

ΔΝ 3 ΄ μον 

γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ 
- ᾗ3Ι / / / 

τῷ ὀγόματί µου λέ- ᾧ ονοµατὶ µου ͵ 
γοντες' ἐγώ εἰμι, 

---. καὶ 

ὁ καιρὸς ἤγγικεν' μὴ. 
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Α 3. / πορευθῆτε  ὀπίσω 
6 µελλήσετε αὐτῶν. 

ο. Ελ ο ϱ/ ὧν 9 / ό Ν 93 ΄ δὲ  ἀκούειν ὅταν δὲ ἀκούσητε Ὁ ὅταν δὲ ἀκούσητε 
πολέμους καὶ ἆκ- πολέμους καὶ ἆκ- πολέμους καὶ ἆκ- 
οὰς πολέμων’ ὁρᾶτε οὰς πολέμων, ἀκαταστασίας, 

Δ - αν ᾿ Φ α ᾿ Α ει .. μὴ θροεῖσθε- δεῖ γὰρ μὴ θροεῖσθε: δεῖ μὴ πτοηθῇτε" δεῖ γὰρ 
γενέσθαι γενέσθαι, ταῦτα γενέσθαι πρῶ- 

ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶν ἀλλ᾽ οὕπω τον, ἀλλ οὐκ εὐθέως 
τὸ τέλος, τὸ τέλος, 10 τὸτέλος, τότεἔλεγεν 

΄ ἐγερθήσεται ἐγερθήσεται αὐτοῖς) ἐγερθήσεται 
γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος Ύὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος 
καὶ βασιλεία ἐπὶ καὶ βασιλεία ἐπὶ καὶ βασιλεία ἐπὶ 
βασιλείαν, καὶ ἔσου- βασιλεία,  ἔσον- βασιλεὶαν, 
ται λιμοὶ καὶ σεισ- ται σεισ- | 11 σεισ- 
μοὶ μοὶ µοί τε μεγάλοι καὶ 
κατὰ τόπους κατὰ τόπους κατὰ τόπους λιμοὶ 

ἔσονται καὶ λοιμοὶ ἔσονται, 
:8 πάντα δὲ λιµοί. --- 

Φ 3 ν δα 3 ν δοή ο ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων, ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. --- 
---- ---- φόβητρά τε καὶ ση- 

µεῖα ἀπ οὐρανοῦ 
λέπ- μεγάλα ἔσται. 

- ετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. --- 
“9 τότε -- ----- 139 πρὸ δὲ τούτων πάν- 

3 Α 1/3 των ἐπιβαλοῦσιν ἐφ 
ἡμᾶς τὰς χεῖρας αὖ- 

Α Ν / τῶν καὶ διώξουσιν 
[ή ς ΛΑ / 

παραδώσουσιν ὑμᾶς παραδώσουσω ὑμᾶς παραδιδόντες 
εἲς θλίφιν καὶ ἆποκ- εἲς --- εἷς --- 
τενοῦσιν ὑμᾶς, [χ.. συνέδρια, 
17] -- καὶ εἲς συναγωγὰς τὰς συναγωγὰς καὶ 

φυλακάς, ἀπαγομέν- 
δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ους ἐπὶ 

ε ες Ν ) Νε / ἡγεμόνων καὶ βασι- βασιλεῖς καὶ ἦγεμό- 
λέων  σταθήσεσθε γας 
ένεκεν "ένεκεν τοῦ 

καὶ ἔσεσθε µμισού- [σου. 19.] [νου, 17.] 
µενοι ὑπὸ πάντων 

.. 3 Αα Ν Ν 
τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ 
3 { Ε] Α / { ὄνομά µου. ἐμοῦ, | 19 ὀγόματός µου" 

ἀποβήσεται 
[6ου Ῥοἱοτ’.] ὑμῖν εἷς μαρτύριον 

τς / μ 

10 καὶ τότε σκαγδαλισ- -- -- 
: μα Ν Ν 

θήσονται πολλοὶ καὶ 
ἀλλήλους παραδώ- 
σουσι καὶ µισή- 
σουσώ ἀλλήλους, 

3] καὶ πολλοὶ Ψευδο- -- ---- 
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σονται καὶ πλανή- 
12 σουσι πολλούς. καὶ 

διὰ τὸ πληθυνθῆναι 
Ν 3 / / 

τὴν ἀνομίαν ψυγή- 
σεται ἡ 'ἀγάπη τῶν 

18 πολλῶν. ὃ δὲ ὑπο- 
Ὁο. µείνας εἰςτέλος οὗτος 
148 σωθήσεται. καὶ κη- 

ρυχθήσεται τοῦτο τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς βασ- 

/ 3 ς ο] ιλεας ἐν ὅληῃ τῇ 
οἰκουμένῃ, εἷς µαρ- 
τύριον πᾶσιν τοῖς 

ἔθνεσιν, 
[τοτ. 14.] 

Π9[6/.ς.19-99.]ὅταν δὲ 
παραδῶσιν ὑμᾶς, 

, μη 
µεριµνήσητε 

πῶς ἢ τι 
λαλήσητε’ 

/ 8 ἕ δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

{ / 

τί λαλήσητε’ 

3 Ν ς ο) 3 |. 20 οὗ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ 
οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ 
τὸ πνεῦμα τοῦ πατ- 

Ν « . Ν [ο 

ρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν 
ἐν ὑμῖν. παρα- 

/ δώσει δὲ ἀδελφὸς 
ἀδελφὸν εἰς θάνατον, 

/ καὶ 'πατὴρ τέκνον 
καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 
θανατώσουσι αὖ- 

ῤ / 5! τού. καί ἔσεσθε 
/ { μισούμενοι ὑπὸ πάν- 

των διὰ τὸ «ὄνομά 
{ ου’ 
[ῷς κ. 90.] 

21 

22 

10 

11 

12 

19 

[νου. 195.] 

[νου. 10.] 

εἷς µαρ- 
΄ 3 α 

τύριον αὐτοῖς. 

καὶ εἷς πάντα τὰ ἔθνη 
πρῶτον δεῖ κηρυχ- 
θῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 

Χλ ο καὶ ὅταν 
ἄγωσιν ὑμᾶς 

μη 
προμεριμνᾶτε 

τί 
λαλήσητε, 

ἀλλ᾽ ὃ ἐαν 
δοθῇ ὑμῖν 
ἐν ἐκείῃ τῇ ὥρᾳ 
τοῦτο λαλεῖτε' 

3 / 3. ς - 

οὗ γάρ ἐστε ὑμεῖς 
οἳ λαλοῦντες, ἀλλὰ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

καὶ παρα- 
δώσει ἀδελφὸς 
ἀδελφὸν εἲς θάνατον 

Ν Ν / 

καὶ πατηρ τέκνον, 
καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 

/ 

θανατώσονυσιν αἲ- 
/ ΔΝ 4 

τούς. καὶ ἔσεσθε 
Δ 

µισούμενοι ὑπὸ πάν- 
ΔΝ Ν 4 ” 

των διὰ τὸ ὄνομά 
μου’ 

119 

14: 

16 

16 

17 

18 

[τας. 19.] 

[πες, 18.] 

ιά Αν 9 Αα 
θέτε οὖν ἐν ταῖς 

καρδαις ὑμῶν μὴ 
προμελετᾶν  ἆἅἄπο- 
λογηθῆναι’ [6 
κ, 11, 12] ἐγὼ γὰρ 
δώσω ὑμῖν στοµα καὶ 
σοφίαν, 

ᾗ οὗ 
δυνῄσονται ῥἀντισ- 
τῆναι ἢ ἀντειπεῖν 
ἅπαντες ἀντικείμενοι 
ὑμῖν, 

[κή. 19.] 

 παρα- 
δοθήσεσθε δὲ 

Ν 6 Ν / ο) 

καὶ ὑπὸ γονέων καὶ 
ἀδελφῶν καὶ συγγε- 
γῶν καὶ φίλων καὶ 
(θανατώσουσι ἐξ 
ς Αα. ΔΝ ”᾿ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε 
µισούµενοι ὑπὸ πάν- 
των διὰ τὸ ὄνομά 

Ν λ 3 µου. καὶ θρὶξ ἐκ 
τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὐ μὴ ἀπόληται. 

[στῖ, Τ.] 
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δὲ ὁ / 3 ἑ ὑπομείνας εἲς 
/᾿ Θ / 

τέλος, οὗτος σωθή- 
σεται.] 

140 καὶ τότε ἦξει τὸ 
τέλος. 

180 ὁ δὲ ὑπομείνας εἲς 
τέλος, οὗτος σωθή- 
σεται. 

19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὅμων 

[6 τι, 14, 15.] 

ρ Ν 

κτήσασθε τὰς 
ψὐχὰς ὑμῶν, 

(6) Μονο βίφπες ΤΤιο Οαἱασίτορ]ιε ὑπ «Γωόσα, 

16 "Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ 
βδέλυγµα. τῆς ἐρη- 
µώσεως τὸ. ῥηθὲν διὰ 
ΔανιὴλἍ τοῦ προ- 
φήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ 
ἁγίῳ, 
ὁ ἀναγιγώσκων νο- 
είτω, 

16 τότε 
οἳ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευ- 
γέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 

ἐπὶ τοῦ. δώματος 1 ὁ 

Ν 4 ' μὴ καταβάτω 
ἆραι τὰ ἐκ 

τῆς οἰκίας αὗτοῦ, 

18 Φος Αα 
κανο εν τῷ 

ἀγρῷ μὴ ἔπιστρε- 
ψάτω ὀπίσω 
ρα, τὸ  ἵματιον 
αὐτοῦ. 

19 οὐαὶ δὲ ταῖς 
ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 

Ν . / καὶταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκεῖναις ταῖς ἡμέ- 
οαις. 

Ἡ ο, ἵσ, 271 χὶ. 81/1 χὴ 
Οἱ. ἆοβοριαβ Α, κ, 7; Ἑ. νυἰ. 6, 

14 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ 
Ἀβδελυγμα τῆς ἐρη- 
μώσεως 

ε /. ἑστηκόταί --- 
9 3 Α 

ὅπου οὐ δεῖ, 
ὁ ἀναγινώσκων νο- 
είτω, 

τότε 
ς 4 ο 7 ” 

οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευ- 

γέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 
5 ΝΑ ' / ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώµατος 16 

μὴ  καταβάτω μηδὲ 
9 / ολ Ν ” 

εἰσελθάτω ἃραὶ τι ἐκ 
τῆς οἶκίας αὐτοῦ, 

16 καὶ ὃ εἷς τὸν 
ἀγρὸν μὴ ἐπιστρε- 
ψάτω εἰς τὰ ὀπίσω 
ἄραι τὸ ἵματιον 
αὐτοῦ. ) 

17 οὐαὶ δὲ ταῖς 
ἐν γαστρὶ. ἐχούσαις 

Ν Α / 

καὶταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
ραις. 

1. 11. 

14 

20 "Ὅταν δὲ ἴδητε 

/ ς ἃ κυκλουµένην ὑπὸ 
στρατοπέδων Ἱερου- 
σαλήμ, τότε «γνῶτε 
ὅτι ἤγγυκεν ἡ ἐρή- 
µωσις αὐτῆς. τότε 
ἐν 3 / οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ Φευ- 

γέτωσαν εἲς τὰ ὄρη 

21 

: Ν ε 3 /. καὶ ΄οἳ ἐν µέσῳ 
αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, 

καὶ 
οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ 
εἰσερχέσθωσαν εἲς 
αὑτήν, 

22 ὅτι ἡμέ- 
ῥραι ἐκδικήσεως αὗταί 

:εἶσιω τοῦ πλησθῆναι 
πάντα τὰ «Ύεγραµ- 
μένα. οὖαὶ ταῖς 
ἐν γαστρὶ. ἐχούσαις 
καὶταῖς θηλαζούσαις 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 

,ραις. ἔσται γὰρ ἀγ- 
άγκη μεγάλη ἐ ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῳ 
τούτῳ) 1095. τ11.26. Ἱ 

98 

1 Μαο, ἱ. 10-64, ο8Ρ. Υον. δ4, 
Ἐ Νοΐθ {μθ σρπάος. 
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20 

21 

22 

28 

24: 

26 

26 

27 

κ 

προσεύχεσθε. δὲ ἤ ινα 

μ «γένηται ἡ φυγὴ 
ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ 
σαββατῳ, ἔσται 
γὰρ τότε 

θλΨις µεγάλη, 
οἷα οὺκ ἐγένετο 

/ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς κὀόσ- 
μου --- 

4 [ο α 

εώς του νυν 
ῥὸ 5 Δ / 

ουὸ οὗ μή Ύγενηται. 

καὶ εἶ μὴ ἐκολοβά- 
θήσαν αἳ ἡμέ- 

3 ο] 3 Ελ ραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν 
ἐσώθη πᾶσα σάρξ" 

διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκ- 
τοὺς 
κολοβωθήσονται αἱ 
ἡμέραι ἐκεῖναι. τότε 
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ" 
ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, 
ἠ ὣδε μὴ πιστεύσητε. 
ἐγερθήσονται γὰρ 
ΨευδόχριστοιἩ καὶ 
Ψευδοπροφῆται, καὶ 
δώσουσιν Τ σημεῖα 
µεγάλα καὶ τέρατα 
ὥστε πλανηθῆναι, 
εἶ δυνατόν, καὶ τοὺς 
ἐκλεκτούς. 

ἰδοὺ 
προείρηκα ὑμῖν. 
ἐὰν οὖν εἴπωμεν ὑμῖν' 
ἰδοὸ ἐν τῇ ἐρήμφ 
ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε"' 
ἰδοὺ ἐν τοῖς Ταµείοις, 
μὴ πιστεύσητε. 
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀἁστ- 
ραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ 
Οπ]ψ 1ετο ἵπ Ν.Τ. 

18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα 

μῆ γένηται --- 
χειμῶνος. ---- 

ἔσονται 
γὰρ αἱ ἥμεραι ἐκεῖ- 
ναι θλίψις 
οἷα οὗ Ὑέγονεν τοι- 
αύτη ἀπ' ἀρχῆς κτί- 
σεως, ἣν ἔκτισεν ὁ 
θεός, έως τοῦ νὂν 
καὶ οὗ μὴ γένηται, 

καὶ εἰ μὴ ἐκολόβω- 
σεν κύριος τὰς ἡμέ- 
ῥας, οὐκ ἂν 
3 / «ν / ἐσώθη πᾶσα σάρξ; 
ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκ- 

Ν μι 3 / 
τοὺς οὓς ἐξελέξατο 
ἐκολόβωσεν τὰς 
ημέρας. καὶ τότε 
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
ἴδε ὧδε ὁ Χριστός, 
δ 9. δν ΄ ἴδεέκεῖ, μὴ πιστεύετε. 
ἐγερθήσονται δὲ 
ψευδόχριστοι καὶ 
ψΨευδοπροφῆται, καὶ 
ποιήσουσιν } σήµεια 

τεραῖα 
Ν Χ 5 ΑΔ 

πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, 
9 / Ν εἶ δυνατόν τοὺς 

Ελ / ς ) 

ἐκλεκτούς. ὑμεῖς 
δὲ βλέπετε" [νοτ, 9] 
προείρηκα ὑμῖν πάν- 
τα, 

Τ 66, ἆοοὶ Ἡ, 90, 
1756 

34, καὶ πεσοῦνται στό- 
µατι µαχαίρης καὶ 

3 : αἰχμαλωτισθήσονται 
3 ΔΝ 9 ιά εἰς τὰ ἐθνη πάντα, 

Δ ε Ν καὶ Ἱερουσαλὴμ, 
ἔσται πατουµένη ὑπὸ 
εν] .ν 3 - ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πλη- 
ρωθῶσιν καιροὶ ἐθ- 
νῶν. 

[ῷ. ανῆ, 25.] 

[0], κ, 99.] 

[1ουᾷ. 94.1 

{ Όαη. ἶν. 25 τἰ. 27. 
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ἀνατολῶν καὶ φαί- 
γεται ἕως δυσμῶν, 
οὕτως ἔσται ἢἡ παρ- 

/ ο εώῶ Φ ουσία τοῦ νυἱοῦ τοῦ 
Ἀ / « 3λ ἀνθρώπου, ὅπου ἐὰν 
8 λ ω 3 3 ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ 
συναχθήσονται οἳ 
ἀετοί, 

28 [ῷ. «να, 97.] 

(2.) Ροτίσιές ὅτι ἐ]νο Ἡοαυεη» απιά νο Βατίῖν: ιο Οοπιζϱ οἵ ἔἶιε 8οπι ο) Λίαμ, 

909 εὐθέως ὃε 
μετὰ τὴν 

θλίψιν τῶν ἡμερῶν 
ἐκείνων ὁ ἥλιος 

ιά Ν σκορτισθήσεται καὶ 
ε / 5 ΄ ᾗ «σελήνη οὗ δώσει 

Ν 4. 3. 3 Ν 

τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ 
οἱ ἀστέρες πεσοῦνται 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

Ν 5 ΄ καὶ αἳ δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν σαλευ- 
θῄσονται,. καὶ τότε 
φανήσεται τὸ ση- 
μεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ 
3 ιά 3 Ε] [αὶ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῶ, 
καὶ κόψονται πᾶσαι 

ς ο Α Ν αἳ φυλαῖ τῆς γῆς καὶ 
ὄψονται τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχό- 
µενον ἐπὶ τῶν νεφε- 
λῶν τοῦ οὐρανοῦ 
μετὰ δυνάµεως καὶ 
δόξης πολλῆς. 

90 

᾽ἀποστελεῖ 9] καὶ 

24, ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις μετὰ τὴν 
θλΨιν 

3 κε ο 

ἐκειγην ὁ ἥλιος 
σκορτισθήσεται͵ καὶ 
5ς / ε) / 

ἡ σελήνη οὐ δώσει 
Δ {, ο. ΝΔ 

τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ 
/ 

οἱ ἀστέρες ἔσονται 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπ- 
τοντες, 

26 

Ν ς / ς 3 καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς σαλευ- 
θήσονται. 

καὶ 
/ 3 ἑ εν 

τότε ὄψονται τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου ἐρχό- 
µενον ἐν γεφε- 
λαις 

Ν ὃ / 

μετὰ δυνάμεως 
Α Ν / 

πολλῆς καὶ δόξης. 

26 

Ν 

27 καὶ τότε ἀποστελεῖ 

176 

26 

26 

27 

29 

Καὶ 

ει ον ἔσονται σημεῖα 
3 ε / 

ἐν ἡλίῳ 
καὶ 

/ σελήνῃ 
| καὶ 
34 ἄστροις, 

νι. “. καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν 
3 ΄. ϐ λ { ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσ- 
σης καὶ σάλου, ἆπο- 
ψυχόντων ἀγθρώπων 
3 Ν ’ ΔΝ 

ἀπὸ φόβου καϊπροα- 
δοκίας τῶν ἔπερχο- 
µένων τῇ οἰκουμένῃ, 
αἱ γὰρ δυνάµεις 
τῶν οὐρανῶν σαλευ- 
θήσονται. 

Ν 
καε 

/ ” Ν.. Ὑςλ 
τότε ὄψονται τού νἱὸν 

[) / ΄ 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχό- 
γεφε- 

μετὰ δυνάµεως καὶ 
δόξης πολλῆς, 
5 / δὲ / 

: αρχοµμεέγων ετουτων 

γίνεσθαι ἀνακύψατε 
καί ἐπάρατε τὰς κε- 

ΔΝ ς ων. /. φαλὰς ὑμῶν, διότε 
Ε) / ς 3 ΄ ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρω- 
σις ὑμῶν. 



ΜΑΤΤ, ΧΧΙΥ. ΜΑΗΕ ΧΠΠ. 10ΚΕ χχ1. [81902 

τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, 
μετὰ σὰλπιγγος 
μεγάλης, καὶ ἐπι- 
συνάξουσιν τοὺς 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ 
τῶν τεσσάρων ἀνέ- 
µων ἀπ ἄκρων οὐ- 
Ρρανῶν ἕως ἄκρων 
αὐτῶν. 

τοὺς ἀγγέλους, 

Νο 

καὶ ἔπι- 
ιά " 

συνάξουσιν τοὺς 
᾿ Ν 3 

ἐκλεκτοὺς ἐκ 
Α ά 

τῶν τεσσάρων ἀνέ- 
µων ἀπ ἄκρου 

ο 34 ς ἕως ἄκρου 
ια 3 ρα οὗρανοῦ. 

(0.) Ττιο ΦἱΦ αγο οογίαΐπ: Ῥαχαδίε οἳ Πιο τρ Ττεο ριύπῃ }οτέ]ν δές ευ». 

52 

59 

94ι 

96 

96 

5 Αν 

μεις. 

ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µά- 
θετε 
τὴν παραβολήν. 

ὅταν ἤδη ὅ κλά- 
δος αὐτῆς Ὑένηται 
ἁπαλὸς καὶ 
τὰ φύλλα ἐκφύῃ, 

«Ὑυώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος' 

οὕτως καὶ 
ὄ ἴὸ ὅταν ἵἴδητε 

ταῦτα πάντα, 
γίνωσκετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστιν ἐπὶ θύραις. 

ἁμὴν λέγω ὃ ὑμῖν 
οὗ μὴ παρέλθῃ ς 
γενεὰ αὕτη ἕως ἂν 
πάντα ταῦτα γένη- 
ται. 

ε Α ΄ 

ἡ γῆ παρελεύσεται, 
οἳ δὲ λόγοι µου οὗ 

μὴ παρέλύωσιν. 

ς 3 ΔΝ ΔΝ 

ὁ οὐρανος καὸ. 

26 

29 

50 

591 

ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µά- 
θετε 
τὴν παραβολήν. 

φ 9 3 7δ ς λά ὅταν αὐτῆς ἤδη ὃ κλά- 
δος 
ς Ν /. κ. 

ἁπαλὸς γένηται καὶ 
ἐκφύῃ τὰ «Φύλλα, 

Ὑυνώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος 

ἐστίν. οὕτως καὶ 
ὑμεῖς ὅταν ἵδητε 

- / 

ταῦτα γινόμενα 
Ὑύνωσκετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστιν ἐπὶ θύραις. 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὗ μὴ παρέλθη ἡ 
γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ 

- / 

ταῦτα πάντα γένη- 
ται. ὃ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ ᾗ παρελεύσονται, 
οἳ δὲ λόγοι µου οὗ 
μὴ παρελεύσονται. 

29 

90 

81 

8ὰ 

ο 0] 

Σ - καὶ εἶπεν 
Δ 3 ο) παραβολὴν αὐτοῖς" 

ἴδετε τὴν συκῆν καὶ 
/ ν΄ 4. . πάντα τὰ δένδρα 

ὅταν 
προβάλωσιν ἤδη, 

βλέποντες ἀφ' ἕαν- 
τῶν γυνώσκετε ὅτι 
ἤδη, ἐγγὺς τὸ θέρος 
ἐστίν οὕτως καὶ 
ς ιν) ο 3 κ 
ὑμεῖς ὅταν ἵἴδητε 

ό 
ταῦτα γινόμενα, 
γιώσκετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστιν 
βασιλεία τοῦ θεοῖ. 
δ Αλ ῤ. ε - ο 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
9 Ν / ς 

οὗ μὴ παρέλθη ἡ 
γενεὰ αὕτη ἕως, ἂν 

πάντα γένη: 
ται. ὅ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι µου οὗ 
μὴ παρελεύσονται. 

(41) Όαψ απ Ἠουγ ἴπιοιθη {ο {πο Μαἴ]ον οπ]η: Νεοθροίέη ου Ἡ)αἰολιίπρ. 

Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας. 
ὥρας: 

οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἳ : 
ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν | 

9 , Ν ἐκείνης καὶ 

398 ς ε/ 3 ν 3 

οὐδὲ ὅ υἷός, εἶ μὴ ὃ 
/ 

πατὴρ μόνος. 

[6]. νος, 58.] 

82 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας 
οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ 
ἄγγελοι ἐν οὖρανῷ 

ες οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ 
πατ Μρ. 

883 βλέπετε [ποτ. 299]. 

που 

1 

--- 

84, προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς 
µήποτε βαρηθῶσιν 
ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν 

α 



ΜΑΤΤ. ΚΧΤΥ. ΜΑΕΒΚ ΣΤΠ, «κα κχι, [8109, 

87 

95 

99 

40 

41 

[κατ. ὅ5,] 

ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέρᾶι 
τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται 
ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου, ὥς 
γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς 
ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ 
κατακλυσμοῦ τρώ- 
γοντες καὶ πίνοντες, 

Αα Ν / γαμοῦντες καὶ γαμί- 
ζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέ- 
ρας εἰσῆλθεν ΧΝῶε 
ες τὴν κιβωτόν, 
καὶ οὐκ ἔγνωσαν 
έως ἢλθεν ὅ κατα- 
κλυσμὸς καὶ Ἶρεν 
ο ᾳ 3 ἅπαντας, οὕτως ἔσται 
καὶ ἡ παρουσία τοῦ 

Α Α ΄ υἱοῦ τοῦ ἀγθρώπου. 
τότε ἔσονται δύο 

/ Ε] Αν. ἀλήθουσαι ἐν: τῷ 
ἀγρῷ, εἷς παραλαμ- 
βάνεται καὶ εἲς 
ἀφίεται. ́  δύο ἁλή- 
θουσαι ἐν τῷ μµύλῳ 

υ µ ο] β 
. / μία παραλαμβάνεται 

καὶ µία ἀφίεται. 

(60) Τπις Ῥ]ωνεάπεοα , Ἰ/αοϊδιή Φεγναπίς, 

ο [σα τος. 96.] 

ἀγρυπνεῖτε' 
[πος, 965,] 

18 

96 

κραιπάλῃ καὶ µέθῃ 
καὶ μερίμναις βιωτι- 
καῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ' 
ἡμᾶς αἰφνίδιος . ἣ 
ἡμέρα ῥἐκείνη ὥς 
παγίς, ἐπεισελεύσε- 
ται γὰρ ἐπὶ πάντας 
τοὺς καθηµένους ἐπὶ 
πρόσωπον πάσης τῆς 

96 γῆς. ἀγρυπνεῖτε δὲ 
ἐν παντὶ ν καιρῷ δεό- 

µενοι . ἵνα κατισ- 
: ./ χύσητε ᾿ἐκφυγεῖν 
ταῦτα πάντα τὰ 
βέλλοντα γίνεσθαι, 
καὶ σταθῆναι ἐμ- 
προσθεν τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἄνθρωπον. 
[0 πτά. 96, 97.] 

[ποίᾶ, 84.1. 

[1οᾷ, ὃδ.] 

[ος 6 1951 
32 γρηγορεῖτε᾽ οὔν, ὅτι [που. 96, δ4.] 

οὐκ οἴδατε ποία ἦμερα ὃ | 880 οὐκ οἴδατε, γὰρ [6 κα, 
μ8. κύριος Ὅμων: ἔρχεται. ἐκεῖνο [τοτ, 9δ.] ὃ9-44.] 



8105]. ΜΑΤΙ. ΧΧΙΥ. ΧΧΥ. [ΜΔΕΚ χτῃ.] [υύκε χχι.] 

44: 

45 

46 

47 

45 

ο ὉἹ ὍΌδ 5» 215 

ος δὲ γωώσκετε; ὅτι εἰ ᾖδει 
οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ 
κλέπτης ἐ ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν 
ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχ- 
θῆναι τὴν οἶκίαν αὐτοῦ. διὰ { 
τοῦτο καὶ «Ὁμεῖς Ὑίνεσθε ἕ ἔτοι- 
μοι, ὅτι ᾖ οὗ. δοκεῖτε ὦ ὥρᾳ ὁ 
υἱὸς. τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
τίς : ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος 
καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν 
ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ 
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν 
ἐν καιρῷ ; μακάριος. ὁ δοῦλος 
ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 
εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα, ἁμὴν 
λέγω ὃ ἡμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει 
αὐτόν. 

(1.) Το Ώουπι ο] Ἠγοιεά Βατυαπίν. 

ἐὰν δὲ εἴπη ὅ κακὸς δοῦλος ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ. χρονίζει µου ὁ κύριος, καὶ ἄρξηται 
τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ 
καὶ πίνῃ μετὰ τῶν µεθυόντων:. ἦξει ὁ κύριος 
τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν , ἡμέρᾳ ἡ οὗ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γωώσκει, καὶ διχοτοµήσει 
αὐτόν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὕποκ- 
ριτῶν θήσευ ἐκεῖ ἔσται ὅ κλανθμὸς ! καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὁδόντων. ος 

[ταυ. 94] 

[0.5 1561] 
[ᾳ αι 
45. {8.] 

(19) -Ῥαναῦίο οῇ ἔλιο Τοπ Τἐτρύηο. 

ΕΣΣΥ. 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ ἦ βασιλεία τ τῶν οὐρανῶν 
δέκα παρθένοις, αἴτινες λαβοῦσαι τὰς λαμ- 
πάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἲς ὑπάντησιω τοῦ 

. / δὲ 3 5. 3 Ν 

γυμφίου. πέντε ε ἐξ. αυτῶν σαν µωραί 
καὶ πέντε Φρόνιµοι. αἳ γὰρ μωραὶ λαβοῦ- 
σαι τὰς λαμπάδας οὐκ ἔλαβον μεθ ἑαυτῶν 
ἔλαιον" αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν 
τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. 
χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν 
πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. ΄ µέσης δὲ ,νυκτὸς 
κραυγὴ γέγονεγ" ἰδοὺ ὁ ὃ νυµφίος, ἐξέρχεσθε 
εἲς ἀπάντησιν. τότε ἠγέρθησαν. πᾶσαι αἳ 
παρθένοι ἐ ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμ- 
πάδας ἑ ἑαυτῶν. αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίµοις 
εἶπαν' δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ -ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι 

«119 



8192. ΜΑΠΤΤ, ΧΧΥ., «Νλεκ χπι [πυκε χχΙ.] 

9 αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. ἀπεκρί- 
θησαν δὲ αἱ Φφρόνιμοι λέγουσαυ µήποτε 
οὐκ ἀρκέση ἡμῖν καὶ ἡμῖν. πορεύεσθε μᾶλ- 
λον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε 

«10 ἑαυταῖ. ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι 
ἦλθεν ὅ νυµφίος, καὶ αἳ ἔτοιμοι εἰσῆλθον 
μετ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ 

1] θύρα. ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ 
παρθένοι λέγουσαι' κύριε, Κύριε, ἄνοιξον 

12 ἡμῖν. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν. ἁμὴν λέγω 
18 ὑμῖν οὐκ οἶδα ἡμᾶς. γρηγορεῖτε οὖν ὅτι 

οὐκ οἶδατε τὴν Ίμεραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 

--- 

| [νοτ. 94] 

Ἔτα, δ7.] 

ὃδυ πότε ο καιρός | [νετ. 
ἐστιν., 960.] 

(ὁ.) Ραναδίε ο) ἴ]νο Ταΐεηῖς. [0 δ 176.] 

14, ὍὭσπερ γὰρ ἄνθρω- | 84. Ὡς ἄνθρω-| [ῷ- σὶς. 11--38.] 
πος ἀποδημῶν ἐἑκά- πος ἀπόδημος ι 
λεσεν ἀφεὶς τὴν 

τοὺς οἰκίαν αὐτοῦ 
ἰδίους δούλους καὶ 
παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ δοὺς τοῖς 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ, δούλους αὐτοῦ 

15 καὶ ᾧ τὴν ἐξουσίαν 
μὲν ἔδωκεν πέντε 
τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ 
δὲ έν, ἑκάστῳ κατὰ ἑκάστῳ 
τὴν ἴδίαν δύναμιν 

καὶ . τὸ έργον αὐτοῦ καὶ 
ἀπεδήμησεν. τῷ 
6. τον. 10. θυρωρῷ ἐνετείλατο 
Φα νοι. 19. ἕνα γρηγορῇ. . 

16. εὐθέως πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε 

17 τάλαντα. ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα 
18 δύο. ὁ δὲτὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γῆν 

καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὑτοῦ. 
19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὃ κύριος τῶν 

δούλων ἐκείνων καὶ συναίΐρει λόγον μετ αὖ- 
20 τῶν. καὶ προσελθὼν ὃ τὰ πέντε τάλαντα 

λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα 
λέγων’ κύριε, πέντετάλαντά μοι παρέδωκαξ, 

21 ἴδεᾶλλα πέντετάλαντα ἐκέρδησα. ἔφη αὐτῷ 
ὁ κύριος αὐτοῦ. εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, 
ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ Πολλῶν σὲ κατα- 
στήσω: εἴσελθε εἲς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίουσου. 

99 Ἠροσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν 

κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα 
«160 



8195,]1 ΜΑΤΤ. ΧΧΥ. ΜΛΕΚ χπι. [ΠΌΚΕ ΧχΙ.] 

28 δύο τάλαντα ἐκέρδησα. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος --- 
αὐτοῦ" εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα 
ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστῄσω. 
εἴσελθε εἰς τὴν Χαράν τοῦ κυρίου σου" --- 

24, προσελθὼν δὲ, καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς 
εἶπεν' κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἳ ἄν- 
θρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ 

26 συνάγων ὅθεν οὗ διεσκόρπισας" καὶ Φοβη- π--- 
θεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν 

26 τῇ γῇ' ἴδε ἔ ἔχεις τὸ σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ὁ ---- 
κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ: πονηρὲ δοῦλε καὶ 
ὀκνηρέ, ἴδεις ὅ ὅτι θερίζω ὅ ὕπου οὐκ ἔσπειρα, 

27 καὶ συνάγω ὅθεν οὗ διεσκόρπισα ἔδει σε --- 
οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζεί- 
ταις, καὶ ἐλθὼν ἐ ἐγὼ ἐκομισάμην ἄν τὸ ἐμὸν 

26 σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαν- -- 
τον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. {' 

29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισ- -- 
σευθήσεται’ τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει 

90 ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦ- στ 
λον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' 
ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντωγ. 

[ασίν. 43: ακχν. 15.] | 86 γρηγορεῖτε οὖν. 
[καίψ, 42. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε. 
[κχίν. 48. ὃ κύριος τῆς οἶκιας 
Γκσϊν. 49.] ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ [ῷ, τοι. 96. 
[χαγ. ϐ.] μεσονύκτιον ἢ ἆλεκ- ἐν παντὶ 

τροφωνίας ἢ πρωϊῖ. καιρῷ.] 
96 μὴ ἐλθῶν ἐξαίφνης [ται. 4.] 

[νοτ, δ. εὕρῃ ὑμᾶς καθεύ- 
[τος. 12. Β/ δοντας. ὃ δὲ ὑμῖν 

λέγω, πᾶσιν λέγω, [τοτ. 98.] 
[πος, 19.] γρηγορεῖτε. 

(Κ:.) Το Γαδί «Γιᾶρπιοπί, 

9] "Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ -- --- 
δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἳ ἂγγελοι μετ αὖ- 
τοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης. αὐτοῦ" 

92 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα -- [Φῷ/. τον. 
τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ̓ἀλλήλων, 5609.] 
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ 

98 τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ -- -- 
δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

84: τότε ἐρεῖ ὃ βασιλὲὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ" -- --- 
δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κλη- 
ρονοµήσατε τὴν ἠτοιμασμένην ὑμῖν βασι- 

96 λείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα --- ---- 
151 



69199, 1941. ΜΑΤΤ. χΣΥ. ΧΣΤΙ, Γπλακ χιπ] τΌοκΕ χει. 

Ν οσο η ῃ ο) Ελιμά Ν γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φἀγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤμην καὶ σὐνηγάγετέ 

96 µε, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα -- ---- ΄ 
καὶ ἐπεσκέφασθέ µε, ἐν φυλακῇ ἥμην καὶ |. . 

87 ἤλθατε πρός µε, τότε ἀποκριθήσονται .ἑ. -- 
αὐτῷ οἳ δίκαιοι λέγοντες" κύριε, πότε σε 
εἴδομεν πεινῶντα καὶ ὶ ἐθρέψαμεν ; ἢ ἡ διψῶντα 

85 καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν  ξένον -- -- 
89 καὶ συνηγάγοµεν Ε ἢ γυμνὸν καὶ περιεβά- - -- 

/ 2) Γ 

λοµεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν | 
40 Φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὀς σε; καὶ ἄποκρι- μ--- ---- 

θεὶς ὃ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς. ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
3 λ. τὰ ον ἐλ. / 9 3 / ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιή- 

41 σατε. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων" -- --- 
3 ) 

πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ κατηραµένοι εἷς τὸ πὂρ 
τὸ αἶώνιον τὸ ἠτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 

42 τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ --- -- 
ΕΨά / α 3ο) ο δ. ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδψησα καὶ οὖκ ἐποτί- 

48 σατέ με, ξένος ἤ ἥμην καὶ οὗ συνηγάγετέ με, -.. ---- 
Ὑομνὸς καὶ οὗ περιεβάλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ 

44, ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε, τότε --- τ-- 
ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες" κύριε, 
πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διΨῶντα ἢ ξένον 
ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῃ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὗ 

46 διηκονήσαµέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὖ-ί ' -- ος σπ-- 
τοῖς λέγων" ἀμὴν λέγω ὃ ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὓκ 
ἐποιήσατε͵ ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ 

46 ἐμοὶ ἐπουήσατε, καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι! - --- σ--- 
εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
αἰώγιον. 

δ 195. «όσις ἐασ]ιε» ευετ1! ἆαη πι ο Τοπίο, απᾷ εροπιᾶς ευσὴ πῖ οη 000 
μα Λουί οἱ Οίνος, 

[6 αανι. [[6/ κἰν. 49; κἩ. ὅδ.]/ 97 Ἂν δὲ τὰς ἥμερας ἐν τῷ ἱερῷ 
ὅδ.] [ῷἱ. κὶ, 19] διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχό- 

[ο κσι. 1; µενος ἠὐλίζετο εἲς τὸ ὄρος τὸ 
κχγἰ. 6.] ἐλαιῶν. [κακή 59, 40.] 

[α, 97.] 86 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς 
αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἁκούειν αὐτοῦ. 

δ 194. Ιοωγόι Αππιοιποεηιοέ ο] ἔιο Ῥαεδίοι. 

ΧΧΥΙ. | [ 
1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας . -- -- 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 
2 αὐτοῦ" οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ 

πάσχα γίνεται, 1. [πιν. 1. [κκ 1.] 

182 
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καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς 
τὸ σταυρωθῆναι. [χχ. 19.] 

---- 

--- -] 
δ 195. Τιο Οἶνίς) Ῥηήοείς απιἆ {λαο Ἠ]άσγε (6611068) ρἱού 0. έμο Μγάσι ο) Ζεριις. 

ΧΙΥ. ΙΧΧΠ. 

8 ι τότε] 1 Ἂν δὲ 1 Ηγγιζεν δὲ ᾗ ἑορτὴ 
τῶν ἀζύμων ἡ λεγο- 

ο τὸ πάσχα καὶ τὰ µένη πάσχα 
[τον. 9] ἄζυμα μετὰ δύο ἥμέ- 

συνήχθησαν| µῥας, καὶ 2 ο καὶ 
οἳ ἀρχιερεῖς ἐζήτουν οἵ ἀρχιερεῖς οἳ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἳ πρεσβύτεροι καὶ οἱ καὶ οἱ 
τοῦ λαοῦ Ὁ.. γραμματεῖς γραμματεῖς 
ες τὴν αὐλὴν τοῦ -ἳ-- --- 
ἀρχιερέως τοῦ λεγο-- 

4ι µέγου Καϊάφα, καὶ πῶς τὸ πῶς 
συνεβουλεύσαντο 
ὥνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ αὐτὸν ἐν δόλῳ 
κρατήσωσα καὶ κρατήσαντες 

ἕ ἀποκτείγωσι' ελ-ἰ 2 ἀποκτείνωσιν' ἕἔλ- «ἄἈγέλωσιν αὐτόν". 
εγον δέ μὴ ἐν τῇ εγον γάρ" μὴ ἐν τῇ ἐφοβοῦντο γὰρ 
ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυ- ἑορτῇ, µήποτε 
βος γένηται ἐν. τῷ ἔσται θόρυβος τοῦ τὸν 
λαοῦ. λαοῦ. λαόν. 
[κχί, 26, 46.] [πι 921 κ, 12.] [ῷ, ασ. 19.] 

δ 196. Τ]6 Αποηιζπι ο) οερις αἱ Ῥεί]ιαπῃ. [ῷ, 5 67] 

6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐνὶ ὃ Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν -- 
Ῥηθανίᾳ ἐ ἐν οἶκιᾳ Ἀέμωγὺς Ῥηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Ἄίμωνος 
τοῦ λεπροῦ, [Υοχ. πι τοῦ λεπροῦ, κατακειµένου αὖ- [νῇ. 97.] 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ τοῦ ἦλθεν γυνὴ 
ἔχουσα ἁλάβαστρον µύρου ἔχουσα ἁλάβαστρον μύρου | [νῇ. 97.] 

/ 

πολυτίµου 

/ 
καὶ κατεχεεν 

άκτησαν 
Ύοντες" εἷς τί ἢ ἀπώλεια 
αὕτη: 
ἐδύνατο γὰρ τοῦτο 
πραθῆναι πολλοῦ 

καὶ δοθῆναι 

9 

πτα οἲς. 

ε10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς « εἶπεν αὖ- 
κόπους τοῖς" τί 

--.- 
επι της κε- 

φαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 
8 ἰδόντες δὲ οἳ μαθηταὶ ἡ ἦγαν- 

λέ ξ- 

«6 αὐτῇ. ὅὃ 

νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς: 
/ Ν 3 / . 

συντρίψασα τὸν ἁλάβαστρον 
κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κε- 

φαλῆς, 
κά μα 3 - ἦσαν δέ τινες ἀγαν- 
ακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς' 

εἷς τί ἡ ἀπώλεια 
αὕτη τοῦ μυρου Ὑέγονεν 
ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ µύρον 
πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων 

.. τριακοσίων καὶ ὶ δοθῆναι ποῖς 
πτωχοῖς' καὶ ἐνεβριμοῦντο 

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν' 
} ἄφετε αὐτήν' τί αὐτῇ κόπους 

4 δοηπ αΗ, δ. ἨἘ Τρίά, 7. 
1859 
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παρέχετε τῇ γυναικέ; ; ἔργον 
γὰρ καλὸν ἡ ἠργάσατο εἷς ἐμέ. 

11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺςι ᾖ7 
ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, 

παρέχετε; καλὺν ἔργον 
ἤργασατο ἐν ἐμοί. 

πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν 
θέλητε δύνασθε εὖ ποιῆσαι, 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε 

ὃ ὃ ἔσχεν ἐποίησεν: 
προέλαβεν μυρίσαι μου τὸ 
σῶμα εἲ τὸ ἐντα- 
φιαδμόν. [δο οΆπ χῇ, Τ. 1 
ἁμὴν δὲ λέγω ὁ ὑμῖν, ὅπου ἐαν 
κηρυχθῇ τὸ εὔαγγελιον 

..-.-- 

ἐμὲ δὲ οὗ πάντοτε ἔχετε. 
12 βαλοῦσα γὰρ αὗτη --- δ 

τὸ µύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ 
σώματός µου πρὸς τὸ ἔντα- 
φιάσαι µε ἐποίησεν. 

18 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐαν] 9 
κηρυχθῇ τὸ εὔαγγελιον τοῦ- 
το ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, λαλη- 
θήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

/. εἲς μνηµόσυνον 

ἐις ὅλον τὸν κόσμον, 
καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

λαληθήσεται εἶς μνηµόσυνον 
ὧν 5 
αυτης». αὐτῆς. 

8 197. Οουεπαπὲ Ὀείιυεοπι νΓιάας Γοοαγζού απ {ιο Οι γοοϊς 
(απά Οάρίαϊπθ). 

14 Τότε πορευθεὶς ες | 10 Καὶ 8 
τῶν δώδεκα --- μα. 
ὅ λεγόμενος Ἰούδας Ιούδας 

Ἰσκαριώτης, 
--- 

Ἰσκαριώθ, ὃ εἲς 

Ἐϊσῆλθεν δὲ 
σατανᾶς 

εἲς Ἰούδαν 
Ν / τὸν καλούμενον 

3 / 3 
Ἰσκαριώτην, Όὄντα 

τῶν ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
δώδεκα,  ἀπῆλθεν | 4 δώδεκα, καὶ ἀπελθὼν 

πρὸς πρὸς συνελάλησεν 
τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπεν" τοὺς ἀρχιερεῖς τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 

τί θέλετέ ---- στρατηγοῖς --- 
µοι δοῦναι καὶ ἐγὼ ἵνα . 
ὑμῖν παραδώσω αὖ- αὖ- τὸ πῶς αὖ- 
τόν; τὸν παραδοῖ αὐτοῖς. τοῖς παραδῷ αὗτον. 
οἱ δὲ 11 οἳ δεἀκούσαντεςἐχά- | ὅ καὶ ἐχά- 

--- ἔστηή- ρῆσαν καὶ ἐπηγγεί- ρησαν, καὶ συνέ- 
σαν αὐτῷ Τριάκοντα λαντο αὐτῷ 

1864 

μα Ἴθεντο αὑτῷ 
16 ἀργύρια, καὶ ἀργύριον δοῦναι» ϐ ἀργύριον δοῦναι. καὶ 

-- ἀπὸ - καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ 
τότε ἐζήτει ἐζήτει πῶς ἐζήτει 

εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν εὐκαίρως εὐκαιρίαν τοῦ 
αὐτὸν παραδῷ. παραδοῖ αὐτόν. παραδοῦναι αὐτὸν 

---- --- ἅτερ ὄχλου αὐτοῖς. 
[τον. 2.] 

6 198. Ῥγοραχαίίοη 7ου ἔ]ε Ῥαεσ]ιαὶ 5αῤρρον. 

17 Τῇ δὲ πρώτῃ 12 Καὶ τῇ πρώτῃ 7 Ἠλθεν 
τῶν ἡμέρᾳ τῶν δὲ ἢ ἡμέρα τῶν 

ἀζύμων ἀζύμων, ὅτε ἀζύμων, ἐν ᾖ ἔδει 
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Ν ») ΄ Ν / 

-- τὸ πασχα ἔθυον, θύεσθαι τὸ πάσχα, 
προσῆλθον οἱ µαθη- 

ον Α. 3 ον /, 0 
ταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγον- λέγου- 

5 3 ε Ν τες αὐτῷ" σιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ [πος, 6.] 
Αα / τ Α Α ν 

ποῦ θέλεις αὐτοῦ. ποῦ θέλεις 
ε ή 3 / ς 4 ἑτοιμά- ἀπελθόντες ἑτοιμά- 

σωµέν σοι Φαγεῖν σωµεν ἵνα φάγῃς 
τὸ πάσχα; 18 τὸ πασχα; καὶ 8 καὶ 

9 / ” [ 3 / 4. ἀποστέλλει δύο τῶν ἀπέστειλεν Ἠέτρον 
18 ὁ δὲ μαθητῶν αὐτοῦ καὶ καὶ Ἰωάννην 

εἶπεν" λεγει αὐτοῖς' εἰπῶν" πορευ- 
[πευ. 17.] τον. 19 θέντε ἑτοιμά . 11. 19. εε ἐἑτοιμάσατε 

ες ΔΝ / ο 

οι. 15. Ίμιν το πάσχα, ινα 

Ὁ φάγωμεν. οἱ δὲ 
εἶπαν αὐτῷ. ποῦ 
θέλεις ἑτοιμάσωμεν ; 
ς «Αν ω 5 ο ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

ω-- --- 10 ἰδοὸ  εἰσελθόντων 
ὑπάγετε εἷς ὑπάγετε εἲς ὑμῶν εἷς 

ΔΝ ιά Ν β 9 Δ όλ, 

τὴν πόλων τὴν πόλιν καὶ ἅπαν- τὴν πόλιν σιυναν- 
Αρ / 

πρὸς τὸν δεῖναἲ τήσει τήσει 
ς 3 5 Ν 4 

.. υμιν ἄνθρωποςἵ υμιν ἄνθρωπος ἵ 

΄ κεράµιον ὕδατος κεράµιον ὕδατος 
/ 3 ιά 9 βαστάζων' ἄκολου- βαστάζων' ἄκολου- 

θήσατε αὐτῷ, καὶ θήσατε αὐτῷ εἲς τὴν 
--- 14: όπου ἐὰν οἰκίαν εἰς ἣν 

:εἰσέλθῃ 11 εἰσπορεύεται, καὶ 
εἴπατε αὐτῷ" εἴπατε τῷ οἰἴκοδεσ- ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσ- 

πότη ὅτι πότῃ τῆς οἰκίας" 
ὃ διδάσκαλος λέγει ὃ διδάσκαλος λέγει λέγει σοι ὃ διδάσ- 

--- ποῦ ἐστὶν τὸ καλος" ποῦ ἔστιν τὸ 
« / / / 

ὁ και- κατάλυµά µου, κατάλυμα --- 
ῥός µου ἐγγύς ἐστιν, -- ---- 
πρὸς σὲ ποιῶ 

Ν 4 Ν φ ἑ τὸ ὅπου τὸ ὅπου τὸ 
πάσχα µμετὰ τῶν πάσχα µμετὰ τῶν πάσχα µμετὰ τῶν 
μαθητῶν µου. μαθητῶν µου φάγω; μαθητῶν µου φάγω; 

15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει | 12 κἀκεῖνος ἡμῖν δείξει 
ἀνάγαιον µεγα ἐστ- ἀνάγαιον µέγα ἑστ- 
ῥωμένον ἔτοιμον, κᾱ- ρωμένον -- 
κεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. ἐκεῖ ἑτοιμάσατε 

19 καὶ ἐποίησαν 16 καὶ ἐξῆλ- | 19 ἀπελ- 
ε Νε οἳ μαθηταὶ ὡς θον οἳ μαθηταὶ θόντες δὲ 

ΛΑ Ῥατβοσ]ατ ΙπαΙνϊάπδ] παπιθᾶ, Ῥαῦ ποῦ τεοοτᾶθᾶ Ὦσ 6ο Ἐγαπρε]ςῦ. 
Ἐ Α. ἄταποτ οἳ παῖοτ ” (Γοσἱ, κχὶσ. 11), ΡτοΡαΡΙΥ παοῦ αοοἰἀθηᾖα]]γ. Τ11θ πΥλο]θ 

οἰτουπηβίϐηοθς 1η Τα1]κο (απᾶ ἵη Ματίς αἱρο, οχοθρί {05 ἴ]ο βηρσοδ[ήτθ µου ἴπ νετ. 14, 
θπᾶ ἔτοιμον ἵη τος, 15) 8θ61Ώ Το 1πά1ραΐθ πο Ῥτογ]οὮ5 οιταπσοπιθη{ οἩ ἴηο Ῥατί οΓ 165118. 

Τη Ματί]ποιτ ἴ]ο οαξο {6 αρρατοπ{Ισ απζθ μα ονοπί, Ματς οοπιὈίπες ῬοἱἩ οἰίπαίήοπα, 
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/ ας 
συνέταξεν αὐτοῖς ὁ 
Ιησοὺς, 

Δ 1 / χ καὶ ἠτοίμασαν τὸ 
πάσχα. 

καὶ ἦλθον εἲς | 
τὴν πόλιν καὶ εὗρον 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, 
καὶ Πτοίμασαν τὸ 
πάσχα. 

| 6199. Τπιο Ῥαρο]αῖ Φωῤῥον: «Απποώπορπιει 

20 Ὀψίας δὲ γενομένης 
ἀνέκειτο 

Ν ωά / μετὰ τῶν δώδεκα 

----ἰ 

[νοι. 29.] 

21 καὶ {[νατ. 20] 
ἐσθιόντων 

αὐτῶν εἶπεν" 
3 Χ 5 ο. σᾖ 
ἀμὴν λέγω ἡμῖν ὅτι 
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώ- 
σει µε. 

κ “ 

καὶ λυπούμενοι 
σφθδρα ἤρξαντο 

λέγειν 
αὐτῷ εἷς ἕκαστος" 
μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε; ; 

28 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν' 

ὅ ἐμβάψας Ἐ 

22 

Ἡ. Τηρερ θχ[τθΒΦΙΟἨΒ. 6ΟΥΕ δ]] 11ο Έπε]νο: πο οπθ ἵδ ερθοϊα]Ιγ Ῥοϊπίοα αὔὖ, 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης 
έρχεται 
μετὰ τῶν δώδεκα 

[ά/, ναι. 25.1 

[νοτ, 26.] 

19 καὶ ἀνακειμένων 
αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων 

"ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
3 ολ / εσ. ο ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
εἲς ἐξ ὑμῶν παραδώ- 

3 

σει µε, ὁ ἐσθίων µετ 
ἐμοῦ. Ἡ 

19 ἤρξαντο λυπ- 
εἴσθαι καὶ λέγειν 
αὐτῷ ες κατὰ εἲς' 
µήτι ἐγώ ;: 
ς δὲ εν ὁ δὲ εἶπεν 

5 ο) ων Α / αὐτοῖς' εἲς τῶν δώδε- 
καιὃ ἐμβαπτόμενος Χ 

20 

αἱςο ἵη Ἰπ]κο, σε, 21, Ῥαΐ{ 560 ποῖε, Ρ. 189. 
196. 

| 

ασ 

εὗρον 
Δ 3. 3 - καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, 

καὶ ἠτοίμασαν τὸ 
πάσχα. 

ἑ ο) ἔ]ιο Ῥοΐταμα], 

1418 Καὶ ὅ ὅτεἐγένετο ἤ ὥρα, 
ἀγέπεσεν, 

οἱ ἀπόσ- 
λ αι 

τολοι σὺν αὐτῷ. 
καὶ εἶπεν πρὸς αὖ- 

μα] 2 3 τούς ἐπίθυμίᾳ ἐπε- 
θύμησα τοῦτο τὸ 

/ ) 2 πάσχα φαγεῖν μεθ 
ὑμῶν πρὸ τοῦ με 
παθεῖγ; λέγω γὰρ 
ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὗ 
μὴ φάγω αὐτὸ ἕως 
ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

Χ ιά 4 καὶ δεξάµενος ποτή- 
ριον εὐχαριστήσας 
εἶπεν. λάβετε τοῦτο 
καὶ διαµερίσατε εἲς 

15 ἑαυτούς" λέγω γὰρ 
ὑμῖν ὅτι οὗ μὴ πίω 
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ 
Ὑενήματος τῆς ᾱμ- 
πέλου ἕως ὅτου ἡ ᾿ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ 
ἔλθῃ. 

16 

16 

[ᾳ/. υν. 91, 99.] 

[νοτ. 25.1 

[ῷ/. νο. 21.1 
ο 
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24: 

26 

26 

27 

28 

29 

3 9 Αα Ν ο) 

μετ ἐμοῦ τὴν χεῖρα 
3 Αα βλίῳ μαμα ἐν τῷ τρυβλίῳ, οὗτός 
µε παραδώσει.  ὅ 

Ν εν 3 ” μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ὑπάγει καθὼς 
γέγράπται περὶ. αὔ- 
τοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἄν- 
θρώπῳ ἐκείνῳ δὶ οὗ 
ς εν α ὁ / . ὅ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

4. κ. παραδίδοται" καλὸν 
ια δ Γ] 9 3 ἦν αὐτῷ. εἰ οὐκ ἐγεν- 

/ ς ο νήθη ὃ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος. ἀποκριθεὶς 
δὲ ᾿Τούδας ὅ παρα- 
διδοὺς αὖτον εἶπεν' 
µήτι ἐγώ εἰμι, 
ῥαββεί; λέγει αἱ αὐτῷ' 
σὺ εἶπας. 

6 900, Τ]ιο Ιπούύωξίοηι οἳ ἔνο ]ιοτᾶ 

ἜἘσθιόντων δὲ αὐτῶν 
λαβὼν ὃ ᾿Ἰησοῖῦς 
μψ 5 / 
ἄρτον καὶ εὐλογήσας 
ἔκλασεν καὶ δοὺς 
τοῖς μαθηταῖς εἶπεν" 
λάβετε φάγετε' 
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
μου. 

καὶ λαβὼν 
ποτήριον 

Δ 3 ΄ καὶ εὐχαριστήσας 
1ᾗ » ο) /, ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων' 
πίετε ἐξ αὐτοῦ 
πάντες" 

τοῦτο γάρ 
ἐστιν τὸ αἷμά µου 
τῆς διαθήκης 

τὸ 
περὶ πολλῶν ἔκχυν- 
γόµενον εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν. 

λέγω δὲ ὃ ὁμῖν, 
οὃ μὴ πίω ἀπὶ ἄρτι 
ἐκ τούτου τοῦ γενή- 
µατος τῆς ἀμπέλου 

91. 

22 

289 

4ι 

25 

35 Αα μετ' ἐμοῦ. 
εἲς τὸ τρύβλιον., 

ὅτι ὁ 
Δ εν. ΔΑ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που ὑπάγει, καθὼς 
γέγραπται περὶ αὖ- 

τοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀγ- 

θρώπῳ" ἐκείνῳ δὶ οὗ 

ὁ 

ς εν ο 3 ι ϊ 
ο νιο»5 του ἀγθρωπ: ου | 

παραδίδοται"' καλὸν 
3 3 ιν) 

αυτῳ εἰ οὐκ έγεν- { 
[4 ς 3) 

νήθη ὃ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος. 

Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
λαβὼν 

3 / 

ἄρτον εὐλογήσας 
ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν 

αὐτοῖς καὶ εἶπεν 

λάβετε" -- 
ο. ΜΜ] Ν [ο ” 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
μου. 

καὶ λαβὼν 
΄ 

ποτήριον 

3 [4 

εὐχαριστήσας 
ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ 
” Ε] 3 ” 

ἔπιον ἐξ αὐτοῦ 
πάντες. «καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς: τοῦτό 
ἐστιν τὸ αἷμά µου 
τῆς διαθήκης 

8 

τὸ 
4 / 6 4 
ἐκχυννόμενον ὑπὲρ 

πολλῶν. 
3 8 5 - 

ἁμην λέγω «Ὁμῖν 
ὅτι οὐκέτι οὗ μὴ πίω 
ἐκ τοῦ γενή- 
µατος τῆς ἀἁμπέλου 

ε 99 ποῖθ οἨ ]αδῦ Ῥαρο απᾶ οη πεχύ Ῥαρθ. 

187 

[ῷ: τει. 29.] 

ΦΙΡΡΕΥ. 

19 

20 

Καὶ 

λαβὼν 

ἄρτον εὐχαριστήσος 
” ΔΝ 5, 

ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν 
αὐτοῖς λέγων" 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
µου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόµενον τοῦτο 
ποιεῖτε εἷς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν' καὶ τὸ 
ποτήριονἹ ὡσαύτως 
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 

/. 

λέγων" κ Ύ 
τοῦτο 
Ν / ε τὸ ποτήριον ἢ 

ΔΝ ιά καινὴ διαθήκη 
9 Φα ϱ / ΔΝ ἐν τῷ αἵματί µου, τὸ 

Αα 3 ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυν- 
/ γόµενο. -- 

[τει. 16] 

Τ{, του, 17. 
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έως τῆς Ἅἡμέρας ἕως τῆς Ἁἡμέρας 
ἐκείνης ὅταν αὐτὸ ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
πίνω μεθ ὑμῶν και- πίνω και- 
γὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ γὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ πατρός µου, τοῦ θεοῦ. 

-- --- 21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ 
, 9 

παραδιδόντος µε µετ 
ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τρα- 

[ῷ τει. 24.1 [6ᾗ τοι. 21.] 22 πέζης. ὅτι ὃ υἱὸς 
μὲν τοῦ ἀνθρώπου 
κατὰ τὸ ὥρισμένον 
πορεύεται, πλὴν οὐαὶ 

Αα 38 ’ ους 3 / 

τῷ ἀγθρώπῷΆ ἐκείνῳ 
δἱ οὗ παραδίδοται. 

[6 νοτ. 22.] [Φ/. τοι. 19. 28 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο 
--- -- συζητεῖν πρὸς έαυ- 

:.[ροο ποίο, Ρ. 166.] [969 ποῦς, Ρ. 166.] τοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη 
3 3 5 ον 

ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο 
/ / µέλλων πράσσειν. 

80 καὶ ὑμνήσαντες | 26 καὶ Ὀμνήσαντες -- 
ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος ἐξῆλθον εἷς τὸ ὄρος [6] νου. 99.] 
τῶν ἐλαιῶν. τῶν ἐλαιῶν. 

ὃ 201. “« Ἠιο ἵς ἶνο ἄτραίεοιϐ. [ῶ- ἃ 109.] 

[αΗ σνῖ.1.Ἡ{ Γ. 1π. 94.]] 23: ἐγένετο δὲ καὶ Φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς 
2ὔ αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. ὅὃ δὲ εἶπεν 

[πακ. 26-27. | [α. 42--.44.] αὐτοῖς' οἳ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν 
| αὐτῶν, καὶ οἳ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται 

26 καλοῦντα» ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἁλλ' ὅ 
µείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὣς ὅ νεώτερος, καὶ 

-- --- 27 ὅ ἡγούμενς ὥς ὃ διακονῶν. τίς γὰρ 
μείζων, ὃ ἀνακείμενος ἢ ὃ διακονῶν; οὐχὶ 
ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν µέσῳ ὑμῶν εἰμὶ 

--- ---- 26 ὥς ὃ διακονῶν. Ἠμεῖς δέ έστε οἱ διαµεµενη- 
κότες μετ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς µου. 

--- ---- 29 κἀγὼ διατίθεµαι ὑμῖν ἵ καθὼς διέθετό µοι ὃ 
--- στ 80 πατήρ µου βασιλείαν, ἵνα ἔσθητε καὶ 

πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ βασιλείᾳ 
9 Δ 3 “ ” 

[6 αἰκ.28.] µου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες 
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

6 202. ὧὅοευς /οτοιυατης Ῥεΐοτ ο) Ἰὴς αὐ]νήθβπθβο: “Το 966 ε]ναΙή δε 
εσαίέεγεά.) 

- --- 81 ίμων Ἅίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο 
----τ . 92 ἡμᾶς τοῦ σινιάσαι ὣς τὸν σῖτον' ἐγὼ δὲ ' 

ἐδεήθην περὶ σοῦ ὕα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίσ- 
τις σου. καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρι- 

Σ Ὅπε] {Πο αοἴπα] Ῥείταγα], 16815, ἵπ ΊωαΚθ, Ίο {οἱοπαά Ὦν Ματίς, ἆοθς ποῦ 
ἐπά]οβῖθ Ίο ἔπο Ώείταγαι {δ, Βιΐ ο, Μαϊτ, τον. 26. το, κ. 90. 

1866 
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91 

83 

9ὺ 

94 

Ἀτότε λέγει αὐτοῖς ὃ 
Ἰησοῦς: πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε 
ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ. γέγραπ- 
ται γὰρ" πατάξω τὸν 
ποιμένα, καὶ διασ- 
κορπισθήσονται τὰ 
πρόβατα τῆς 
ποίµνης. 

μετὰ δὲ τὸ ἐγερ- 
θῆναί ᾽ µε προάξω 
ὑμᾶς εἷς τὴν Ταλι- 
λαίαν.  ἀποκριθεὶς 
δὲ ὁ Ἠέτρος εἶπεν 

3 3 / αὐτῷ: εἶ  µπάντες 
α μά σκανδαλισθήσονται 

ἐν σού, ἐγὼ 
οὐδέποτε σκανδαλι- 
σθήσομαι 

---- 

ἔφη αὐτῷ ὁ 
3, ο) ε Ν / 

Ἰησοῦς' ἁμὴν λέγω 
4 οὁ 

σοι οτι εν 

ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν 
--- ἀλέκτορα φω- 

νῆσαι τρὶς 
ἀπαρνὴσῃ. --- 

, λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἂ / Πέτρος" κἂν δέ) µε 

σον σοι ἀποθανεῖν, 

οὐ µή σε ἀπαρνή- 
σοµαι, ὁμοίως 
καὶ πάντες οἳ µαθη- 
ταὶ εἶπον. 

2; 

28 

29 

50 

91 

ἘἈκαὶ λέγει αὐτοῖς ὃ 
Ἰησοῦς: ὅτι πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε, 

ὅτι γέγρατ- 
ται πατάξω τὸν 
ποιμένα, καὶ 

τὰ 
πρόβατα 
διασκορπισθήσονται. 
ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερ- 
θῆναί µε προάξω 
ὑμᾶς εἲς τὴν Ταλι- 
λαίαν., 
ὁ δὲ Ἠέτρο έφη 
αὐτῷ' εἰ καὶ πάντες 

/΄ σκανδαλισθήσονται, 
3 3 3 » 

ἀλλ᾽ οὖκ ἐγώ. 

καὶ λέγει αὐτῷ ὅ 
Ἰησοῦς' ἁμὴν λέγω 
σοι ὅτι σύ 

σήμερον 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν 
ἢ δὶς ἀλέκτορα φω- 
γῆσαι τρίς µε 
ἀπαρνήσῃ. --- 

ὃ δὲ ἐκπερισσῶς 
ἐλάλευ ἐὰν µε δέῃ 
συναποθαγεῖν σοι 

οὗ µή σε ἀπαρνή- 
σωµαι. ὡσαύτως δὲ 
καὶ πάντες 

πῃ 
ἔλεγον. 

84 

σον τοὺς ἀδελφούς 
σου, 

Φ 
ειπεν 

κύριε, μετὰ, 
” ὁ -- 3 Δ σοῦ ἐτοιμός εἶμι καὶ 

εἷς φυλακὴν καὶ εἷς 
θάνατον πορεύεσθαι. 

5 ΔΝ ὁ δὲ 
λέγω 

/' 3 

Τέτρε, οὃ 
σήμερον 

.. 
εἴπεν' 

σοι, 
/ 

φωνήσει 

--- ἀλέκτωρ 
ἕως τρὶς 

ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι 
με, 

ϐ 208. «οδιιθ Γογοωαγπε έ]ιε Τωεῖνε οἱ Ώαπρεγ. 

86 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς: ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἅτερ 
βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, µή 
τινος ὑστερήσατε; οἳ - δὲ εἶπαν' οὐθενός. 

”. Νοῖο ύποῦ ]μι]κο οπι1{8 ἴἶιο σεποτα] οατρο ασαϊπαῦ 91] 61ο Τπε1νο, ιό τεοοτᾶς 

---- 

[1ο εροοία] πατηίηρ {ο Ῥοΐον, 
Ἠβ8 80Π16 ΤΕΕΒΟΠ {ο ΒΊΡΡΟΒΘ Ὅλαί Ἡθ 18 6ο Ῥο ἴ1θ Ώθίταγος, 
τεοοτᾶ ἴλθ ροηθτα] οἶιατρο αραἰπβί 11ο Έπε]το απἆ {119 Ῥτοβϊοδίοπ οἱ Ῥεΐει”5 ἀοπία!, 
Ῥαΐ ποῦ ἴμ6 αρεοία] πνατπίηρ. 

Ἠο αἱοπο, {]ιοτοίοσθ, 5ο ἴασ 85 119 πγοτᾶς οἳ ζεει5 ρο, 

189 

ἹΜαιίμοιν απᾶ Ματίς 
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[6[.τοτ. 62.] 

86 

:θὼν 
97 

3δ 

96 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' ἀλλὰ, νον ὁ ἔχων βαλ- 

λάντιον ἃ ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὃ μὴ 
ἔχων ̓ πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ 

95 ἀγορι ασάτω μάχαιραν. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
τοῦτο τὸ, Ὑεγραμμέγον͵ δεῖ τελεσθῆναι ἐν 
ἐμοί, τό: καὶ μετὰ ἀνόμων: ἐλογίσθη: καὶ 

86 γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει, 
/ 3 Ν ’ κ.ά / 

κυριε, ἰδοὺ μαχαιραυ ὧδε δύο. 
Αα « / 

αὐτοῖς' ἱκαγόν ἐστιν. 

οἳ δὲ εἶπαν" 
ς Ν 4ν ὁ δὲ εἶπεν 

8 9204. σεις ωλεμάναωε ἐο {ιο Μοινπέ ο Οἶένοο: Τ16 Α9Οπ ἵπι 6εί]ιδεπιαπο. 

99 Καὶ ἐξελθὼν ἐπο- 

[νοτ. 90.1 

Τότε ἔρχεται 
μετ’ αὐτῶν ὃ Ἰησοῦς 
εἷς χωρίον λεγόμενον 
Τεθσημανεί, καὶ λέ- 
ει τοῖς μαθηταῖς' 

[νος. 411 
(καθίσατε 

αὐτοῦ ἕως οὗ ἄπελ- 

προσεύξωμαι. 
καὶ παραλαβὼν 
τὸν Πέτρον καὶ τοὺς 

δύο νἱοὺς Ζεβεδαίου 

ἠρ- 
ξατο λυπεῖσθαι 
καὶ ἀδημονεῖν. ' τότε 
λέγει αὐτοῖς: περί- 
λυπός ἐστιν ἡ ψυχή 
µου ἕως θανάτου" 
µείνατε ὧδε καὶ  Ύρη-. 

μετ᾽ ἐμοῦ. γορεῦτε 
καὶ προσελθὼν 

ἔπεσεν 
| ἐπὶ πρόσω- 
πουν αὐτοῦ 
προσευχόµενος καὶ 
λέγων; πάτερ, εἶ 
δυνατόν ἐστιν, παρ- 
᾿ελθάτω ἀπ' ἐμοῦ 

κ Μαϊῖ, χχὶν. 49 

μικρὸν | 

93 

99 

93: 

86 

[ναχ. 26.] 

Καὶ ἔρχονται 

εἲς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα 
Τεθσηµανεί, .καὶ λέ- 
Ύει τοῖς μµαθηταῖς 
αὐτοῦ" 

[νατ. 98] 
καθίσατε 

ὧδε έως 
προσεύξωµαι. 

καὶ παραλαμβάνει 
τὸν Πέτρον καὶ Ἱακω-- 
βον καὶ 1 

Ίωαννην 
3 Ε] Α Σ. 3 . 

μετ αὐτοῦ, καὶ Ἡρ- 
ξατο ἐκθαμβεῖσθαι 
καὶ ἀδημονεῖν, καὶ 
λέγει αὐτοῖς περί- 
λυπός ἐστιν ᾗ ψυχή 

1190 

ῥεύθη κατὰ τὸ ἔθος: 
. Νο 5 Α 3 

εἲς τὸ ὄρος τῶν ἐλ- 
ο 3 ’ 

αιῶν' ἠκολούθησαν 
δὲ αὐτῷ καὶ οἳ µα- 
θηταὶ. : γενόμενος 

δὲ: 
νο λ ο) / ἐπὶ τοῦ τόπου 

εἷ- 
3 ο) 

πεν αὗτοῖς' 
προσεύχεσθε 

μὴ εἰσελθεῖν εἰς πει- 
/ ρασμµόν, 

μου ἕως θανάτου". 
µείνατε ὧδε καὶ Ίρη-. 
Ὑορεῖτε.Ἅ. .. 
καὶ προσελθὼν 4 καὶ. αὗτος 

| ἳ ἀπεσπάσθη ἀπ' αὖ- 
μικρὸν΄ τῶν ὡσεὶ λίθου βο- 

λήν, καὶ θεὶς τὰ 
: ἔπιπτεν ἐπὶ "γόνατα, 

: τῆς γῆς | Ἱ 

καὶ " πρὀσηύχετο προσηύχετο 
ἵνα πα εἰ | 49 λέγων" πάτο, εἰ 

«δυνατόν ἐστιν παρ-]  βούλε .. 
᾿ἐλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ" ο... 

7 Σχν, 18; Ματ] κ, 88, 96. -.Ὁ ο τω τις ὁ 
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Ώθ ὥρα, καὶ ἔλεγεν{ 
[ῷ. κὶς. 26.] ἀββᾶ ὃ πατήρ, πάν- [ῷ. αν, ο7.] 

τα δυνατά σοι παρέ- παρε- 
τὸ πο- γεγκε τὸ πο- γέγκαι τοῦτο τὸ πο- 

τήριον τοῦτο" τήριο τοῦτο ἀπ' τήριον ἀπ᾽ 
πλὴν οὐκ ὥς ἐγὼ ἐμοῦ: ἀλλ οὗ τί ἐγὼ ἐμοῦ. πλὴν μὴ τὸ 

θέλω ἀλλ᾽ ὡς θέλω ἀλλὰ τί θέλημα μοῦ ἀλλὰ τὸ 
σύ. σύ. σὸν γενέσθω. 

κ.α -- 149 ὤφθη δὲ αὐτῷ. ἄγ- 
Ύελος ἀπ οὐρανοῦ 

--- -- 44: ἐνισχύων αὐτόν. καὶ 
Ὑενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προση- 
ύχετο. καὶ ἐγένετο 
ὁ ἱδρῶς αὐτοῦ ὡσεὶ 
θρόµβοι  αἵματος 
καταβαίνοντος ἐπὶ 

40 καὶ 7 καὶ 46 τὴν γῆν. καὶ ἆνασ- 
: τὰς ἀπὸ τῆς προσευ- 

ἔρχεται πρὸς τοὺς ἔρχεται υχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς 
μαθητὰς καὶ εὗρισ- το καὶ εὗρισ- μαθητὰς εὗρεν 
κει αὐτοὺς καθεύδον- κει αὐτοὺς καθεύδον- - κοιµωµένους αὐτοὺς 
τας, καὶ τας, "καὶ ]46. ἀποτῆς λύπης, καὶ 
λέγει τῷ Πέτρῳ: λέγει τῷ Ἠέτρῳ. εἶπεν ος. αὗτοῖς' 

Σίμων, κἀθεύδεις ; τί καθεύδετε : 
οὕτως ὀὺκ ἰσχύσατε οὐκ ἰσχύσας ι 
μίαν ὥραν γρηγορῆῇ- μίαν ὥραν γρηγορῆ-] 
σαι µε ἐμοῦ, σαί; 

4] γρηγορεϊτεκαὶ προσ- | 86 Ὑρηγορεῖτε καὶ προσ- ἀναστάντες προσ- 
/ κά ΔΝ 3 εύχεσθε, ἵνα μὴ εἶσ- 

έλθητε εἲς πειρασ- 
µόν. τὸ μὲν πνεῦμα 

/ ς 9 ΔΝ πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ 
42 ἀσθενής. πάλιν 

3 ΄ 3 ΔΝ ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν 
προηύξατο λέγων" 
πάτερ µου, εἶ οὗ" 
δύναται τοῦτο παρ- 
ελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ 
πίω, γενηθήτω τὸ 

48 θέληµά σου. καὶ 
ἐλθὼν πάλιν εὗρεν 
αὐτοὺς 
ὃδοντας ἦσαν γὰρ 
αὐτῶν οἳ ὀφθαλμοὶ 
βεβαρηµένοι. 

44. καὶ ἀφεὶς αὖι οὓς 

καθεύ- |. 

99 

40 

΄ 9 Ν 

εύχεσθε, ἵνα μὴ 
«ἔλθητε εἷς πειρασ- 
µόν. τὸ μὲν πνεῦμα : 
προθύμµον ἢ δὲ σὰρξ ’ 
3 / ΔΝ ’ ἀσθενής. καὶ πάλιν 

3 ΔΝ ἀπελθὼν 
προσηύξατο 

ἳ ν.δ 
γὸν αὐτὸν 

/ 

λόγον 
3 / Ν 

εἰπών. : καὶ 
ε . λε Φ 
υποστρέψας ΄ εὗρεν 

3 Ν / [ή 

αὐτοὺς πάλιν καθεύ- 

«δοντας".. ἠσάν. : γὰρ 
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ 
καταβαρυνόµενοι, 
καὶ οὐκ ᾖδεισαν τί 
ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 

19ι 

΄ ιά ον 3 :εύχεσθε, ἵνα μὴ ' εἶσ- 
7 ϱ έλθητε εἰς πειρασ- 
μόν. 
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4ὔ 

46 

4/7 

48 

49 

50 

πάλιν ἀπελθὼν προ- 
σηύξατο ἐκ τρίτου, 

Ν 3 ὰ / 

τὸν αὐτὸν λόγον 

εἰπὼν πάλιν. τότε 
ἔρχεται 

Ν Ν Ν πρὺς τοὺς μαθητὰς 
καὶ λέγει αὐτοῖς' 

΄ Ν Χ 

καθεύδετε τὸ λοιπὸν 
καὶ ἀναπαύεσθε" 
ἶδὶ Ν “ εο 

ἰδοὺ ἤγγικεν «ἡ ὥρα, 
καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἂἄν- 

΄ 

θρώπου παραδίδοται 
εἷς «χεῖρας 
ς .. 3 / ἁμαρτωλῶν. ἐγεί- 
ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδοὺ 
ὤγγικεν ὃ παραδι- 
δούς µε. 

41 

42 

[6/.τοτ, 99.] 
καὶ 

ἔρχεται τὸ τρίτον 

Δ / 3 - 
καὶ λέγει αὐτοῖς' 

2 Ν Ν καθεύδετε τὸ λοιπὸν 
καὶ  ἀναπαύεσθε' 
ἀπέχει' ἦλθεν ἤ ὥρα, 
9 ΔΝ /' ς 

ἰδοὺ παραδίδοται ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
εἲς τὰς χεῖρας τῶν 
ἁμαρτωλῶν. ἐγεί- 

3 3 μν ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδοὺ 
ὁ παραδι- 

δούς µε ἤγγισεν. [νας, 4Τ.] 

ὃ 206. Το Βαίναγαῖ ο) «ἴεδις: «Αϊ Ηἰ Πἱρορίος Γουφα]ωο Ἠύπι, 

Καὶ ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ 

5 / 

Ἰούδας 
ω) [ων ι 

εἷς τῶν δώ- 
ὃεκα ἦλθεν, καὶ μετ 
3 - Ν αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 

μετὰ μαχαιρῶν 
9 / ». ὰ Α 

καὶ ἑύλων ἀπὸ τῶν 
ἀρχιερέων καὶ 

νου. δτ] 
πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ. ὁ δὲ παραδι- 

Ν 3 3 5 δοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὖ- 
τοῖς σημεῖον λέγων" 
ο Ελ / Εμ 

ὃν ἐὰν φιλήσω, αὐτός 
ἐστιν" κρατήσατε αὐ- 
9όν. 

καὶ 
εὐθέως προσελθὼν 
τῷ Ἰησοῦ εἶπεν 

- ες / ΔΝ χαῖρε; ῥαββεί, καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν. 
μα ν. 3 - πν 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
3. εδ 3 33 

αὐτῷ' ἑτάῖρε ἐφ 
ὃ πάρει; 

--ο 

48 

44 

46 

Καὶ εὐθὺς ἔτι αὑτοῦ 
λαλοῦντος παραγίνε- 

ο» ιό ς 2 
ται Ἰούδας ὁ Ἴσκα- 
ριώτης εἲς τῶν δώ- 
δεκα, καὶ μετ 

3 ” Ἡ αὐτοῦ ὄχλος 

μετὰ μαχαιρῶν 
Ν ’ μ. Φ καὶ ξύλων παρὰ τῶν 

ἀρχιερέων καὶ τῶν 
γραμματέων καὶ 
πρεσβυτέρων., 

δεδώκει δὲ ὁ πα- 
ὃ δ Ν 3. / ραδιδοὺς αὐτὸν σύν- 

σηµον αὗτοῖς λέγων’ 
Φ Ἂ / 37 
ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 
ἐστίν' κρατήσατε αὖ- 
τόν, καὶ ἀπάγετε ἁσ- 
φαλῶς. καὶ ἐλθὼν 
εὐθὺς  προσελθὼν 
μα. / αὐτῷ λέγει” 

ῥαββει, καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν. | 

47 

48 

Φ 3 [ο] 

Έτι αὐτοῦ 

λαλοῦντος, ἰδοὺ 

ὄχλος, καὶ ὅ λεγό- 
µενος Ἰούδας εἲς τῶν 
δώδεκα προήρχετο 

/ 
αὗτούς, 

ΔΝ 
και 

Α Τ - 
τῷ Ίησου 

-- 

ἤγγισεν , 

α 9) φιλῆσαι αὐτόν. 
3 - 9 ων) 

Ἰησοῦς δὲ «εἶπεν 
δί.. ὃτ ὁ αὐ{ῷ: Ἰούδα, --- 

/ Ν 

φιλήματι τὸν 
εἰ η) 3 / υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

/ , 
παραδίδως ; 
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τότε προσελθόντες | 46 οἱ δὲ 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας 
ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ αὐτῷ. καὶ [ποτ 54.] 
ἐκράτησαν. αὐτόν. ἐκράτήσαν αὐτόν. 

σι καὶ ἰδοὺ 49 ἰδόντες δὲ οἱ 
- ---- περὶ αὐτὸν τὸ ἐσό-. 

µενον εἶπαν' κύριε, 
εἰ 'πατάξοµεν ἐν 

60 µαχαίρῃ; καὶ ἐπά- 
ταξεν 

εἷς τῶν | 447 εἷς δέ τις τῶν εἷς τις ἐξ αὐτῶν 
μετὰ Ἰησοῦ παρεστηκότων 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
:ἀπέσπασεν τὴν μά- σπασάµενος τὴν µά- 
χαιραν αὐτοῦ, καὶ χαιραν 
πατάξας τὸν δοῦλον έπαισεν τὸν δοῦλον 
τοῦ ἀρχιερέως τοῦ ἀρχιερέως τοῦ ἀρχιερεως τὸν 

"ἀφεῖλεν καὶ ἀφεῖλεν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν 
αὐτοῦ τὸ ὠτίου. αὐτοῦ τὸ ὠτάριον, τὸ οὓς αὐτοῦ 

σ9 τότε λέγει | 61 τὸ δεξιόν. ἀποκριθεὶς 
αὐτῷ ὅ Ἰησοῦς --- δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν: 
ἀπόστρεψον τὴν ---- 
μάχαιράν σου εἷς 
τὸν τόπον αὐτῆς' 
πάντες γὰρ οἱ λα- 
βόντες µάχαιραν ἐν [6/ τετ. 96.] 
μαχαίρῃ ἀπολόῦνται. 

69 ἢ δοκες ὅτι οὗ -- -- 
δύναμαι παρε- 
καλέσαι τον πατέρα 
µου, καὶ παραστήσει 
µοι ἄρτι πλείω δώ- 
δεκα λεγιώνων ἆ ἀγγέ- | ----- -- 

δ4 λων; πῶς οὖν πληρω- 
θῶσιν' αἱ ὑγβαφαί, ὅ ὅτι 
οὕτως δεῖ γενέσθαι ; 

--- ---- ἐᾶτε ἑωςτούτου. ᾿ καὶ 
ἀψάμενος τοῦ ὡὠτί- 

ὄὅ ἐν ου ἰάσατο αὐτόν. 
ἐκεύνῃ τῇ ὥρᾳ 48 καὶ ἄποκρι- 
"εἶπεν ὁὃ ]ησοῦς θεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν | ῶδ . εἶπεν δὲ ὅ Ἰησοῦς 

τοῖς πρὸς τοῦς παραγενο- 
ὄχλοις: αὐτοῖς' µένους πρὸς αὐτὸν 

ἀρχιερεῖς καὶ στρα- 
τηγοὺς τοῦ ἱεροῦ 
«καὶ πρεσβυτέρους" 

ὥς ἐπὶ λῃατὴν ὡς ἐπὶ λῄῃστὴν ὡς ἐπὶ λῃστὴν 
ἐξήλθατε μετὰ ἐξήλθατε μετὰ ἐξεληλύθατε µμετὸ 
μαχαιρῶν καὶ ξύλων μαχαιρῶν καὶ ζύλων ,μαχαιρῶν καὶ ξύλων' 

199 Ν 
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συλλαβεῖν με καθ 
ἡμέραν 

ἐν τῷ ἱερῷ ἔκα- 
/ / 

θεζόµεν διδάσκων, 
καὶ οὖκ ἐκρατήσατέ 

ον . σ 
µε. τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονεν ἵνα πληρω- 
θῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν 
προφητῶν 

56 

/ ε τότε οἳ µαθη- 
Δ / 3 / 

ταῦ πάντες ἀφέντες 
αὖτον ἔφυγον. 

6 906, εδω δεχεᾷ απ ἑαΐοι, 

675 Οἱ δὲ κρατήσαντες 
τὸν Ἰησοῦν 

ἀπήγαγον | 
πρὸς Καϊάφαν 

Ν 

τὸν ἀρχιερέα, 
ὅπου 

[νοτ. «Τ] 

οἱ γραμματεῖς καὶ 
οἳ πρεσβύτεροι συ- 
νήχθησαν. 

44) συλλαβεῖν µε' καθ 
ἡμέραν μην πρὸς 
ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ 

ιδάσκων, 
καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ 

ε. 

ἀλλ᾽ ἵνα πληρω- 
θῶσιν αἳ γραφαί. 

60 καὶ 
ἀφέντες 

3 /. 

αὐτὸν ἔφυγον πάντες. 

1ου α ολο, 

[που, 46.] 

6] καὶ εἷς τις νεανίσ- 
κο  συνηκολούθει 
αὐτῷ περιβεβληµέ- 
νος σινδόνα ἐπὶ ου- 
γοῦ. καὶ κρατοῦσιν 
αὑτόν' ὃ δὲ κατα- 
λιπὼν τὴν σιγδόνα 
γυμνὸς ἔφυγεν. καὶ 
ἀπήγαγον τὸν Τη- 
σοῦν πρὸς 

52 

σο] 

τον ἀρχιερέα, 
5 / καὶ συνέρχονται 

πάντες οἳ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἳ πρεσβύτεροι 
καὶ οἳ γραμματεῖς. 

δ 207. Τεεις οοπάεπηνοά ὃν νο δαπ]νοάγύτη : 

66 Ὁ δὲ Ἠέτρος ἤκο- 
λούθει αὐτῷ µακρό- 
θεν 

σ Α 
έως τῆς 

δλ ΔΑ ὃ / 

αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως 
Ν 3 Ν ιο 

καὶ εἰσελθὼν. ἔσω 

3./ Ν Α ἐκάθητο μετὰ τῶν 

64, Καὶ ὃ Πέτρος 
ἀπὸ µακρό- 

θεν ἠκολούθησεν αὖ- 
τῷ ἕως ἐσω εἲς τὴν 
αὖλην τοῦ ἀρχιερέως, 

Ἐν ’ 

καὶ ἦν συνκαθήµενος 

194 

δὃ 
η] 

καθ 
ς / 3 η 
ἡμέραν ὄντος µου µεθ' 
ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ 

[τοτ, ὅτ] 
οὐκ ἐξετείνατε 

τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ. 
ἀλλ᾽ 

--- 

4 αὕτη 
3 Δ ς ς νά ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα 

] ς Ε] / Φ 
καὶ Ἡ ἐξουσία τοῦ 

/ σκότους. 

Ὀ6[ογα Οαἴαρ]ναε: «4 {ου πιαη ]οίοιυς Εύτι 

ῦ4λ Συλλαβόντες δὲ 
αὐτὸν ηγα- 
γον 

Ν καὶ 
εἰσήγαγον 

9 9 εἲς τὴν 
3) Α 35 / 

οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως" 

Το Ρο]ἱ ο) Ρεΐαυ, 

Ό4δ Ὅ δὲ Πέτρος Ίἦκο- 
λούθει μακρό- 
θεν. 

ὄδ περιαψάντων δὲ πρ 
ἐν µέσῳ τῆς αὐλῆς 
καὶ συνκαθισάντων 
3 / ς σ 

ἐκάθητο ὃ Ίετρος 
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ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ" ὑπηρετῶν --- µέσος αὐτῶν. --- 
τέλος» 66 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 

: παιδίσκη τις καθή- 
καὶ θερµαινό-᾽ μενον 

[ντ. 69--756.] 

[0). ται. δἳ.] 

κος νος, 68.] 

5 Το] απἰ, 18, 20. 

µενοςἈ πρὸς τὸ φῶς. 

[γ. 606--72.] 

| [..νος. 6δ.] 

196 

Χ Ν. - 

πρὸς τὸ φῶς 
καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ 
εἶπεν' καὶ οὗτος σὺν 

3 ο 8 ε ..) ΄ 

67 αὐτῷ Ἡν. ὁὅ δὲ ἠρνή- 
σατο αὐτὸν λέγων" 
οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 

ὄδ καὶ μετὰ βραχὺ ἔτε- 
30 5 Ἀ 3 ρος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη: 

ΔΝ ν. 3 53 9 
καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἷ. 
ὅ δὲ Πέτρος ἔφη": ἄν- 

69 θρωπε, οὖκ εἰμί. καὶ 
διαστάσης ὡσεὶ ὥρας 
μιᾶς ἄλλος τις διῖσ- 

/ / μα 
χυρίζετο λέγων": ἐπ' 
ἀληθείας καὶ οὗτος 
μετ αὐτοῦ ἣν, καὶ 
γὰρ Γαλιλαϊῖός ἐστιν. 

60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος: 
3 3 δὲ Δ ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ 
λέγει. καὶ παρα- 
χρῆμα ἔτιλαλοῦντος 

3 να 9 ’ 3 

αὐτοῦ ἐφώνησεν ἆλ- 
ΔΝ ϐ] έκτωρ, καὶ στραφεὶς 

ὃ κύριος ἐγέβλεψεν 
/ Νε 

τῷ Πέτρῳ: καὶ ὑπεμ- 
/- ς / 

νήσθη ὁ Πέτρος τοῦ 
λόγου τοῦ ) κυρίου, ὡς 
εἶπεν αὐτῷ ὅτι πρὶν 
ἀλέκτορα φωνῆσαι 
σήμερον ἀπαρνήσῃ 

ϐ2 µετρίς. καὶ ἐξελθὼν 
“ 35 

ἔξω ἔκλαυσεν πικ- 
65 ρῶς. καὶ οἳ ἄνδρες 

οἱ συνέχοντες αὐτὸν 
9) κο. 3. , 
ἐγέπαιζού αὐτῷ δέ- 

163, ροντες, καὶ πέρικα- 
᾿λύψαντες αὐτὸν ἔπη- 
Ρώτων  λέγόντες 
προφήτευσον, τίς 
ἐστιν ὃ παίσας σε; 

0ὔ καὶ .ἕτερα πολλὰ 
:. βλασφημοῦντες ἔλε- 

Ύον εἷς αὐτόν. 
66 καὶ ὥς ἐγένετο ἡμέ- 

«ἡτβνἰδεη]γ Ζεεας Ὀπῦ δγηίαχ τορπῖτες ' Ῥοΐου 
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ὤ9 οἳ δὲ. ἀρχιερεῖς 
καὶ 

Ν /᾿ ιά 

τὸ συνέδριον ὅλον 

ἐζήτουν ψευδοµαρτυ- 
ρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, 

ὅπως αὐτὸν 
θανατώσουσιν, 
καὶ οὖκ εὗρον 
πολλῶν προσελθόν- 
των ψευδομαρτύρων. 

00 

νά Ν 

ὕστερον δὲ 
προσελθόντες 
ο δύο 

61 

οὗτος ἔφη: δύναμαι 
κ 

καταλῦσαι 
ΔΝ Ν - ο] 

τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ 
καὶ διὰ 

Α ς [ων 5” ΑΔ 

τριῶν ἡμερῶν αὐτὸν 
οἶκο- 

δοµῆσαι. 

ϱ5 
ΔΝ ξ Ν 

τὰς ὃ ἀρχιερεὺς 
εἶπεν 

αὐτῷ' 
δΩΝ 9 / οὐδὲν ἀποκρίνῃ 

πί οὗτοί. σου κατα- 
μαρτυροῦσιν; ὅ δὲ 

Φ ’ 

Ἰησοῦς ἐσιώπα. 
659 

καὶ ἀποκριθεὶς 
ὃ ἀρχιερεὺς 

αν 

εἶπεν αὐτῷ: 
3 ιά κ Ό ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ 

ϱ 
θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα 
ς ο ./ 3 Ν σας 

ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ 
Χριστὸς ὅ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ. 

/ 3 ο ς 2 ο ., 

64. λέγει αὐτῷ ὁ Τησοῦς 

ολα ἃς 195 ποῖο ἔλο Ἐοπτί]ι Ἐγαηρο]ἰθς ἱπέογρυεζαί οη οἳ α θἰπιῖ]α βαγίημ. 

κ ' 

εἰπογν’ 

. | 
καὶ ἄνασ- 

66 

66 

νι 

60 

6ι 

62 

ε Ν 3 -. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ 

ὅλον τὸ συνέδριον 

3-ς0 

ἐζήτουν 
Ν ο ὁ 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ 
Ν 

µαρτυρίαν εἷς τὸ 
(ανατῶσαι αὐτόν, 
καὶ οὐχ εὕρισκον: 

Ν Ν πολλοὶ γὰρ 
3 ρ ἐψευδομαρτύρουν 

ε] 

κατ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι 
ἀἳ μαρτυρία οὐκ 
ἦσαν. καί 

τινες ἀναστάντες 
Ε] / 

ἐψευδομαρτύρουν 
9 ο ” 

κατ αὐτοῦ λέγοντες 
ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν 

Α / 

αὐτοῦ λέγοντος ---- 
ς 5 ΔΝ [ή ὅτι ἐγὼ καταλύσω 

Ν Ν ” - νΝ.-. τὸν ναὸνἩ τοῦτον τὸν 
χειροποίητον καὶ διὰ 
τριῶν ἡμερῶν ἄλλον 
ἀχειροποίητον οἶκο- 
δοµήσω. καὶ οὐδὲ 
οὕτως ἴση ἡμαρτυρία 
αὐτῶν. καὶ ἆνασ- 
τὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶξ 
µεσον ἐπηρώτησεν 
τὸν Ἰησοῦν λέγων" 

3 3 ” Φ.ΟΑ 

οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδὲν 
Ὡ] / 

τί οὗτοί σου κατα- 

μαρτυροῦσιν; ὁ δὲ 
5 ’ Ν΄ 

εσιωπα και 
3 3 / ε] 

οὐκ ἀπεκρίνατο οὗ- 
/ / 

δέν. πάλιν 
ς 8 3 / 

ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα 
3 Χ ΔΝ 3 

αὐτὸν καὶ λεγει αὐτῷ' 

ὃς σὺ εἶ ὅ 
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 

εὐλογητοῦ; 
ς λ 5 1 ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦς 

εἶπεν" 

196 

ρα, συνήχθη τὸ 
πρεσβυτέριον ΄ τοῦ 
λαοῦ ἀρχιερες τε 
καὶ γραμματεῖς, 

καὶ 
9 ΄ 3. » ἀπήγαγον αὐτὸν εἲς 
τὸ συγέδριον αὐτῶν 

λέγοντες’ 

3 4 Ἆς 

εἶ σὺ εἶ 
9 

Ἄριστὸς, 5 πι. ν εἶπον ἡμῖν. 
ϐ/ εἶπεν δὲ 

αὐτοῖς: 
394 ες - 

έαν Όμιν 
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66ὔ 

66 

67 

65 

σὺ εἶπας. 
πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ 
” ” ν 
ἄρτι ὄψεσθε τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

{ 3 « καθήµενον ἐκ δεξιῶν 
τῆς δυνά- 

μεως καὶ 
ἐρχόμεγον ἐπὶ τῶν νε- 
φελῶν τοῦ οὗρανοῦ. 

 - 

τότε ὃ ἀρχιερεὺς διέρ- 
ρήξεν τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ λέγων' ἐβλασ- 
φήμησεν" τί ἔτι 
χρείαν ἔχομεν µαρ- 
τύρων ; ἴδε 
νῦν ἠκούσατε 
τὴν βλασφημίαν. 

/ 65 Αα Αα 

τί ὑμῖν δοκεῖ ; 
ε δὲ 3 ' θέ . 

ου ε αποκρι ενγτες 

αν 

εἶπον" ἔνοχος 

θανατοῦ ἐστίν. 
/ 

τότε 
 / 3 

ἐνέπτυσαν εἷς 

ιἆ ἳ 3 τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
Νο 3 / ε] 

καὶ ἐκολάφισαν αὖ- 
/ 5 κ 5 

τον, ου δὲ εράπισαν 

λέγοντες" προφή- 
τευσον ἡμῖν, Χριστέ, 
τίς ἐστιν ὅ παίΐίσας σε; 

[νοι. ὅδ8] 

ὅ δὲ 
Πέτρος 

ἐκάθητο ἔξω 
ἐν τῇ αὐλῇ: [νο». ὅδ] 
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ 
μία παιδίσκη 

3 / 3 

ἐγώ εἰμι, 

Ν 
τον ὄψεσθε ᾽ 

εν . 39 ’ υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ δεξιῶν 

Κκαθήμενον τῆς δυνά- 

68 

64: 

66 

66 

μεως 
ἐρχόμενον μετὰ Τῶν νε- 
φελῶν τοῦ οὑρανοῦ. 

Ν 
και 

ὃ δὲ ἀρχιερεὺς διαρ- 
ῥρήξας τοὺς χιτῶνας 

5 ” 

αὐτοῦ λέγει" 

τί ἔτι 
χρείαν ἔχομεν µαρ- 
τύρων ; 

ἠκούσατε 
βλασφημίας' 

/ς α / 

τί ὑμῖν φαίνεται; 
ε δὲ / / 

οι ος παγτες κατεκρι- 

Ν 

ναν αὐτὸν ἔνοχον 

εἶναι θανάτου. 

τῆς 

Ν 3 / καὶ Ἠρξαντό τινες 
/ ο] 

ἐμπτύειν αὐτῷ 
καὶ περικαλύπτειν' 

ο / 

αὐτοῦ τὸ πρόσωπον 
καὶ κολαφίζειν αὐ- 
τόν, καὶ 

/ ία. / 
λέγειν αὐτῷ' προφή- 
τευσον, 

χ 5 ε / καὶ οἳ Ὀὑπηρέται 
ῥραπίσµασιν αὖτον 
ἔλαβον. καὶ 

3 α / 

ὄντος τοῦ Πέτρου 
κάτω 

ἐν τῇ αὖλῃ [νον. ὅ4] 
ο. ἔρχεται 

µία ' τῶν παιδισκῶν 
τοῦ ἀρχιερέως, 

ϐ{ καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτ- 

197 

66 

69 

71 

εἴπω, οὗ μὴ πιστεύ- 
σητε" ἐὰν δὲ ἐρω- 
τήσω, οὗ μὴ ἀποκρι- 
θῇτε, [νου. Το.] 

ἀπο τοῦ νῦν 
δὲ ἔσται ὅ 

εν Ἀ 5 ΄ υἱὸς τοῦ ἀγθρώπου 
3 / 3 μα. καθήµενος ἐκ δεξιῶν 

τῆς δυνά- 
µεως τοῦ θεοῦ. 

Φ ΔΝ ΄ μ 4 εἶπαν δὲ πάντες σὺ 
ν - 3 ςεὶ 

ουν ει ο Όιος του 

θεοῦ; ὅ δὲ πρὸς 
ε] Ν 34 « - 

αὐτοὺς ἔφη" ὁμεῖς 
λέγετε, ὅ ὅτι ἐγώ εἰμι. 
οἳ δὲ ---- 

Ἀν εἶπαν: 
...) τί ἔτι 

ἔχομεν μαρ- 
τυρίας χρείαν, αὐτοὶ 
γὰρ ἠκούσαμεν 

3 ἃ Αα ’ 

ἀπὸ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ. 

που, 64. 

νου. 68. 

[νου. ὅδ.] 

[ῷ. τν. 66-62.] 
[δέ ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 
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[νου, ὅδ] ρον θερ- παιδίσκη τις κα- 
μαινόμενον [νες, δ4] θήµενον πρὸς τὸ φῶς 

ἐμβλέψασα αὐτῷ καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ 
λέγουσα" «καὶ . σὺ λέγει καὶ σὺ εἶπεν κα οἳ- 
, . - 3 ἦσθα ετος σὺν αὐτῷ ἦν. 

μι 3 ν' ” . 4 - 
μετὰ : Ἰησοῦ τοῦ "μετα . του --- 
Ταλιλαίου. ἹΝαζαρηνοῦ ᾖσθα |. 

πο ὁ δὲ | 66. τοῦ «Ἰησοῦ. ὁ δὲ | ὅ7 ὁ δὲ 
«ἠρνήσατο ἔμπροσ- ἠρνήσατο -. ἠρνήσατο 

/ 

ϐεν πάντων λέγων" λέγων" αὐτὸν λέγων" 
οὐκοῖδα --- οὐκ οἶδα --- ᾿.οὖκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 
τί λέγει. --- ὃν οὔτε ἐπίστα- --- 
. µαι σὺ τί λεγει». 

π1 ἐξελθόντα δὲ καὶ ἐξῆλθεν ἔξω - 
αὐτὸν εἷς τὸν πυ- εἰς τὸ προ- 
λῶνα, ---- αύλιον, καὶ ἁλέκτωρ --- 

εἶδεν αὐτὸν ἐφώνησεν. 56 καὶ μετὰ βραχὺ 
ἄλλι ϐ9 καὶ ἡἢ δίσκη ἃ έ ἄλλη καὶ ἢ παιδίσκη ἕτερος 

Γι] ν' 3 η 3 3 ΔΑ ἰδοῦσα αὐτὸν ἡἤρ- ἴδων αὐτὸν 
--- λέγει έατο πάλιν Ἱ λεγειν ἔφη᾽ 

τοῖς ἐκεῖ τοῖς παρεστῶσιν ἡ 
τ 3 / τν 3 3 ἃ να μας οὗτος ἦν ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν 

3 ο 

μετὰ Ἰησοῦ τοῦ 
πο Ναζωραίου. καὶ | 70 ἐστίν. ὅ δὲ εἲ. ὁ δὲ 

πάλιν πάλιν Πέτρος 
ἠρνήσατο μετὰ ἠρνεῖτο, ἔφη" 
ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα --- ---- 
τὸν ἄνθρωπον. 

3] 3 3 2 

στ σ-- ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. 
8 μετὰ μικρὸν δὲ καὶ μετὰ μικρὸν 69 καὶ διαστάσης ὡσεὶ 

πάλιν "ὥρας μιᾶς 
προσέλθόντες οἱ -οἳ παρ- ἄλλος τις 
ς Α ο, μὴ - β ἐλ Φα ὃ .. / λε, .. ἑστῶτες . εἶπον τῷ εστῶτες { έλεγον τῷ ιἰσχυρίζετο λέγων 
Πέτρφῳ: ἀληθῶς Πέτρῳ: ἀληθῶς ἐπ᾽ ἀληθείας - 
καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν ἐξ αὐτῶν καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ 
ον ΔΝ Ν μα λαλ. | Α Ν μ - Ν Ν εἲ. καὶ γὰρ ἤ λαλιά εἶ, καὶ γὰρ ἦν, καὶ γὰρ 
σου δῆλόν σε ποιεῖ. -. --- 

--- Ῥαλιλαῖας εἲ. Ῥαλιλαϊός ἐστιν. 
4, τότε ἠρξατο καταθε- | {1. ὃ δὲ ἠρέατο ἄναθε- | 60 εἶπεν δὲ ὃ Πέτρος" 

µατίζειν καὶ. ὄμνυειν µατίζειν καὶ ὀμνύγαι ----- 
-- ὅτι οὐκ -- ὅτι οὐκ ἄνθρωπε, οὓκ 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον: οἶδα τὸν ἄνθρωπον οἶδα --- 
-- καὶ {2 τοῦτον ὃν λέγετε. | ὃ λεγει.. καὶ 

εὐθέως --- --- 

Βεοοπᾶ ἀεπ]α] οἳ Ρεΐος, ἱπέτοδπισαά ὮΥ πάλιν ἵπ Μαυυοτ (νου, 72). 

.σ οἩη αν], 17. 

παραχρῆμα ἔτι λα- 

Ἠ πάλιν, Ώθοαιθο Ἰανίς {ἐπί 19 ἵς ἴἨο 8ΑΠΙΟ πηαῖἆ (ποῦ αποίἈαυ, 85 Ίπ 
Μαλλον, ος. αποίλατ,  ΤΠΑΠ, 5 {η μα), απά αἶθο {η ογὰος {ο Ώα]απορ ἐλθ 

τ ὁ, φοῖη ασἰή. 18, 96, 96, 
ς 

υ 
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ΜΑΤΤ, ΧΧΥΙ. ΧΧΥΙ. ΜΛΕΚ ΧΙΠΝ. ΧΥ. ΠΗΟΚΕ ΧΧΗΠΠ. [88 208, 209, 

ἐκ λοῦντος αὐτοῦ 
--. ἀλέκτωρ δευτέρου ἁλέκτωρ -- 

ἐφώνησεν. ἐφώνησεν. ἐφωνησεν ἀλέκτωρ, 
μ--- - ϐ] καὶ στραφεὶς ῥὁ 

κύριο  ἐνέβλεψεν 
76 καὶ καὶ τῷ Ἠέτρῳϱ καὶ 

ἐμνήσθη ὃ Πέτρος ἀνεμνήσθη ὃ Πέτρος ὑπεμνήσθη ὃ Πέτρος 
τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ τὸ ῥῆμα τοῦ λόγου τοῦ κυρίου 
εἱρηκότος ὥς εἶπεν ὥς εἶπεν 

ὅτι αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι αὐτῷ ὅτι 
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- 
σαι --- σαι δὶς [νοτ, 90] --- σαι σήμερον 
τρὶς ἀπαρνήση µε τρίς µε ἀπαρνήσῃ. ἀπαρνήση µε τρίς. 
καὶ ἐξελθὼν ἔξω καὶ 62 καὶ . ἐξελθὼν ἔξω 
-- ἔκλανσεν ἐπιβαλὼν . ἔκλαιεν. --- ἔκλαυσεν 

πικρῶς, πικρῶς.] 

6 9068. «εφις αδοπι ὅε]ογο Ῥοϊαίᾳ. 

ΧΣΥΠ. ΣΥ. ΧΧΙΠ. 

1. Πρωΐας δὲ γενομένης | 1 Καὶ εὐθὺς πρωϊ 1 Καὶ 
συμβούλιον ἔλαβον συμβούλιον ἀναστὰν 

| πάντες ἑτοιμάσαντες 
οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀρχιερες μετὰ 
οἳ πρεσβύτεροι τοῦ τῶν πρεσβύτερων 
λαοῦ | καὶ τῶν Ύραμ- 
[ῷ/. αανὶ. 59] µατέων καὶ ὅλον τὸ ἅπαν τὸ 

κατὰ τοῦ συνέδριον͵ Ἡ πλῆθος αὐτῶν 
Ἰησοῦ, ὥστε Θανα- 

3 τῶσαι αὐτόν. καὶ 
δήσαντες αὐτὸν δήσαντες τὸν 

ἀπήγαγον Ἴησοῦν ἀπήνεγκαν ἤγαγον 
καὶ παρέδωκαν καὶ παρέδωκαν αὐτὸν ἐπὶ 

Ἠειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. Ἠειλάτῳ. τὸν ἨΠειλᾶτον. 

ὁ 209. Ίοπιογδε απ δωΐοίά ο) Γιιάᾳα. 

8 Ῥότε ἰδὼν Ιούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι 
κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριά- 

Ελ ΄ . 3 ο Ν κοντα ἀργύρια Τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσ- 
4, βυτέροις λέγων' ἤμαρτον παραδοὺς αἷμα 

ἀθῶον. οἱ δὲ εἶπον' τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ 
ὅ ὄψη. καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἲς τὸν γαὸν 
ϐ ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. οἳ δὲ 

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν' οὐκ 
ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἷς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ 

καὶ ὅλον τὸ συν 8θ6πΙΑ ἰο ο τοάππζατὲ, αἲ ἴπο ΟααΠοἁγίπι πας οοπιῃοςεά 
οἳ οπίοῖ Ῥηϊοείς, οἸάθιβ οἱ {ο Ῥεορίθ, απά βετίρο, 81] αἱγρδάγ πιοποπρα, 6, 
Ίμα]κο αχ], 66, 

Ἆν 
ω ας ιν 
, 

. 
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8510.] ΜΑΤΤ,. ΧΣΤΙΠ.: ΝΜΑΕΚ ΧΥ, ΤΙΕΚΕ ΧΣΤΗ. 

7 

9 

10 

1 ' 

12 

18 

14 

ν. σ 
τιμῆ αἵματός ἐστιμ. 

σήμερον. 

συμβούλιον δὲ λα- 
βόντες ἡ ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 

8 κεραµέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένους. 
ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς 

τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος" καὶ ἔλα- 
βον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τὶμὴν τοῦ 
τετιµηµένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἴσ- 
ῥραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἲς τὸν ἀγρὸν τοῦ 
κεραµέως, καθὰ συνέταξέν µοι κύριος. 

διὸ ἐκλήθη 

5 210. Ζέσια αοσισεᾷ Όείοτο Σο[αΐα. 

Ο δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη 
ἔμπροσθεν τοῦ ἡγε- 
μόνος" 

καὶ 
ἔπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
ἡγεμὸν λέγων; σὺ 

ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἔφη: 
σὺ λέγει. καὶ ἐν 
τῷ κατηγορεῖσθαι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἂρ- 
χιερέων καὶ πρεσ- 
βυτέρων οὐ- 
δὲν ἀπεκρίνατο. τότε 
λέγει αὐτῷ ὁ Πειλ- 
ἄτος" 

οὖκ ἀκούεις 
πόσα σου καταµαρ- 
τυροῦσιν; καὶ 
οὖκ ἄπεκ- 
/, μας. Ν δν ρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ 

ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυ- 
µάζειν τὸν ἠγεμόνα 
λίαν. 

λ 
καιυ 

9 4 3 Ἀ ε 

.ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
- Ν 

Τειλᾶτος: σὺ 
. ς ΔΝ 2 εἳ ὅ βασιλεὺς τῶν 

3' ΄ ς Ν 5 

Ιουδαίων ; ὃ δὲ ἆπο- 
Ν 5 Ὁ / 

κριθεὶς αὐτῷ λέγει’ 
σὺ λέγει. καὶ 

κατηγόρουν 
9 [ο] 

αὐτοῦ οἳ ἀρ- 
χιερεῖς ---- 

πολλά. 

ὁ δὲ Πειλ- 
Α 4 3 / 
ἄτος πάλιν ἐπηρώτα 
αὗτον' οὐκ ἄποκρινῃ 

30 / ο] οὐδέν: ἵδε 
πόσα σου κατήγο- 
ροῦσιν. ὃ δὲ᾽ Ἰησοῦς 
οὖκετι οὖδεν ἀπεκ- 

᾿ρίθη, 
) ὥστε θαν- 

µάζειν τὸν Π ειλᾶτον. 

«200 

2 

4 

᾿κωλύοντα 

"Ἠρξέαντο δὲ 
κατηγορεῖν αὐτοῦ 
λέγοντες' τοῦτον εὕ- 
ῥραµεν διαστρέφοντα 
τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ 

φόρους 
Καίσαμι διδόναι͵ καὶ 
λέγοντα ἑαυτὸν 
Χριστὸν βασιλέα εἷ- 
γαι. ὁ δὲ Πειλᾶτος 
ἠρώτησεν αὐτὸν 

λέγων' σὺ 
Φα ε . 9 [ολ ε ὃ βασιλεὺς τῶν 

3 7 ς ον 3 
Ἰουδαίων; ὃ δὲ ἆπο- 

Δ 3 3 

κριθεὶς αὐτῷ ἔφη" 
σὺ λέγεις. 

[νο | 2.] 

ὃ δὲ Πειλᾶτος 
κ Ν ν 3 
ειπεν προς τους αρ- 



68211, 912.]{ΜΑπτ. σχντ.] [νλεκ χτ.] «ΤΟΚΕ ΧΣΠΠ. 

χιεεῖς καὶ τοὺς 
3 Φ.Α ξε ὄχλους οὖὐδὲν εὖἷ- 

.. ρίσκω αἴτιον ἐν τῷ 
--- ὅ ἀνθρώπῳ τούτῷ. οἳ 
--- 'δὲ ἐπίσχυον λέγον- 

τες ὅτι ἀνασείει τὸν 
λαόν, διδάσκων καθ 
ιά Α 3’ ὰ 

όλης τῆς Ἰουδαίας 
ΔΝ 3 3 Χ 

καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 
τῆς Γαλιλαίας ἕως 
ὧδε. 

.ς 211. Ριαίε δεπιάν «οσιθ, θεῖπῃ α ἄαἰᾶσαπ, {ο Ἠεγοᾶ, ηυ]ο απταγ» Ἠύπο 
ὕπι πιου. αρρατεῖ, 

-- --- 6 
-- - ἤ 

Ἠειλᾶτος δὲ ἁἀκούσας ἐπηρώτησεν εἶ ὁ ἄν- 
ο 3 / ο] ἀ φ θρωπος Ῥαλιλαῖός ἐστίν, καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι 

9 [ὰ 9 / ε ΄ 3 0 3 ῃ ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμύεν 
3 ν. ς / Ν Ν ον αὐτὸν πρὸς Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν 

Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. ὃὁ 
δὲ ῬἩ / ὃ ἰδὰ Ν Ἴ α 3 λέ . ἑ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν 
ἦν γὰρ ἐξ ἰ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν 
Πκ. 9] διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἡλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ Ὑινόμενον. 
ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς» αὐτὸς 
δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. εἴστήκεισαν δὲ 
οἳ ἀρχιερες καὶ οἳ γραμματεῖς εὐτόνως 
κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἐξουθενήσας δὲ αὖ- 
τὸν καὶ ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύµασιν 

3 Ό ΔΝ 9 , ΔΝ 3 ο 
αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν ἐσθῆτα 
λαμπρὰν ἀγέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ. 
ἐγένοντο δὲ Φίλοι ὅ ὅτε Ἡρώδης καὶ ὁ Πειλ- 
ἄτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ ̓ἀλλήλων" προῦ- 
πῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς. 

5 219, «σοιθ, από ας] {ο Ῥιϊαϊε, ἵδ αραΐπ ἄεο]ατεὰ ἴο ὂε ποὺ οογί]η! ο) ἀεαίη, 

ὤ-- --- 15 
--- --- 14 

17. 

Ἠειλᾶτος ὶ δὲ συγκαλεσάµενος τοὺς .ἀρχιερεῖς 
καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν εἶπεν πρὸς 
αὐτούς» προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον 
τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας. οὐθὲν εὗρον ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὢν κατηγορεῖτε 
κατ] αὐτοῦ. ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρώδης: ἀνέπεμψεν 
γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον 
θανάτου ἐ ἐστὶν πεπραγµένον αὐτῷ. παιδεύ- 
σας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 
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5218.1 ΜΑΤΤ. Χχνῃ. ΙΟ ΜΑΕΚ ΧΥ. ΤΌΟΚΕ ΧΣΧΠΙ. 

6 2189. 4. Ργίδοπο ππηιδέ δε ἀεύυενοᾶ αἲ {ιο Ἠεαδὲ; Βαχαδύας ὑπαίεαά οἱ «εδω 

16 Ἱατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει 

16 

17 

18 

19 

20 

ς ς 9 3 / ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν 
9 Φα 3 / 

ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσ- 
δΔ 3 µιον ὃν ἤθελον. 

9 Ν / Φ 
εἰχον δὲ τότε ὀεσμιον 

επίσηµον, λεγόµενον 
Ῥαρραββᾶν, 

συνηγ- 
δι [ολ µένων οὖν αὐτῶν 

εἶπεν αὗτοῖς 
ὁ ὮἨΠειλᾶτος: 

τίνα θέλετε ἀπολύ- 
σω ὑμῖν, Βαραββᾶν 
Αν 3 ο) Ν / ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγό- 
µενον Ἄριστόν; 

ἦδε ἡγὰρ ὅτι 
διὰ Φθόνον παρέ- 
ὃωκαν αὐτόν. 

καθηµένου 
Ν 9 Αα να... [ο] 

δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
βήματος ἀπέστειλεν 
πρὸς αὖτον ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ λέγουσα" µη- 
δὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ 
3 / Ν Ν ἐκείνῳ' πολλὰ γὰρ 
ἔπαθον σήμερον κατ 
ε » 3 ε 
ὄναρ δὺ αὐτόν. οἳ 
δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι ἔπει- 

Ν 3 9 

σαν τοὺς ὄχλους ἵνα 
αἰτήσωνται τὸν Ῥα- 
ραββᾶν, τὸν δὲ Ἰη- 

{ο 3 / 

σοῦν ἀπολέσωσιν, 

--ω-. 

ου 

[που 21.1] 

6 

10 

1 

6Ίι0βοη, Ὦή/ {ιο Μοῦ. 

Κατὰ δὲ ἑορτὴν 
Σ. 
ἀπέλυεν 

3 ”. αᾱϐ 7 αὐτοῖς ἕνα δέσ- 
µιον ὃν παρητοῦντο, 
δι δὲ 
ην [η 

« 7 ὃ λεγόμενος 
Ῥαρραβᾶς μετὰ τῶν 
στασιαστῶν δεδε- 
µένος, οἵτινες ἐν τῇ 
στάσει Φόνον πε- 
ποιήκεισαν. 

καὶ 
ἀναβὰς 

ὁ ὄνλ, ὅ ὄχλος 
3 9 ο ϐ 
ἤρξατο αιτεισσαι 

καθὼς ἐποίει αὗτοῖς. 
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἅπε- 

/ 3 / κρίθη αὐτοῖς λέγων" 
θέλετε ἀπολύ- 

σω ὑμῖν 
τὸν 

βασι- 
λέα τῶν Ἰουδαίων ; 
ἐγάωσκεν γὰρ ὅτι 
δια φθόνον παραδε- 
δώκεισαν αὖτον οἳ 
ἀρχιερεῖς. 

οἳ 
δὲ ἀρχιερεῖς 

-- ἀγέσει- 
Ν 3 σ σαν τὸν ὄχλον ἵνα 

μᾶλλον τὸν Ἔα- 

ραββᾶν 

ἀπολύσῃ 

3 ον 
αὐτοῖς. 

[νογ, 7.] 
205 

18 

[6]. νν. 19, 2ὔ.] 

ἀγέκραγον δὲ παν- 
πληθεὶ 

[νοι. δ.] 

λέγοντες' αἷρε τοῦ- 
τον, ἀπύόλυσον δὲ 
ἡμῖν τον βαραββᾶν' 

9 » 5. ν ὅστις ἦν διὰ 
στάσῳ τινὰ γενομέ- 



8214.] ΜΑΤΤ, ΧΧΥΠ, ΜΛΕΚ ΧΥ. ΙΟΚΕ ΧΣΠΙ, 

21 

22 

9 ὃ] ε ε ἀποκριθεὶς δὲ ὅ ἦγε- 
Ν 3 ο) μὼν εἶπεν αὐτοῖς' 
ο 4’ 3 Ν ο τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν 
/ 3 / ς 

δύο ἀπολύσω ὑμῖν 
5 ΔΝ -ν Ν 

οἳ δὲ εἶπαν τὸν 
Ῥαραββᾶν. 

[ῷ:. τοι. 11.1 

3 [ο ’ ΔΝ 
νην ἐν τῇ πὀλει καὶ 

/ π ο 3 [ον 

Φόνον βληθεὶς ἐν τῇ 
φυλακῇ. 

[τον. 18.] 

8214, Ρύ]αίε α Ευνγά ἐνπιο ἄεοίαγες «Γσδιις πυποσεπέ, Όιύ ἀε]ίνεγα Η πο 

λέγει αὗτοῖς ὁ Πειλᾶ- 
τος 

Μπο ό 
τί οὖν ποιήσω 

:Ἱησοῦν τὸν λεγόµε- 

29 

ρ4 

26 

γον Χριστόν ; 

λέγουσιν πάντες" 

| σταυ- 
/ ρωθήτω. 

ς Ν 

ὁ δὲ 
ἔφη" τί 

ΔΝ 9 3 ΄ 
γαρ κακον ἐποίησεν; 

ἁ δὲ 
οἳ δὲ πε- 

ρισσῶς ἔκραζον 

λέγοντες' 
σταυρωθήτω. 

ἰδὼν δὲ ὁ 
Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν 
ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλ- 
λον θόρυβος γίνεται, 
λαβὼν ὕδωρ ἀπενί- 
ψατο τὰς χεῖρας ἀπέ- 
γαντι τοῦ ὄχλου 
λέγων ἀθῶός εἶἰμι 
ἀπὸ τοῦ αἵματος τού- 

5 α ” 
του ἡμεῖς ὄψεσθε. 

ν.δ Ν ς καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ 
λαὸς εἶπεν. τὸ αἵμα 

12 

18 

141 

16 

{ο ὃο συ ιοῖῇεᾶ. 

ὁ δε Πειλᾶ- 
τος πάλιν ἀποκριθεὶς 
ἔλεγεν αὗτοῖς' --- 

τί οὖν θέλετε ποιήσω 
ὃν 

λέγετε 
Ν / Αα 

τὸν βασιλέα : τῶν 
3 / ε 

Ἰουδαίων; οἱ ὃε 

πάλιν ἔκραξαν' σταυ- 
ρωσον αὐτόν. 
ὁ δε Ἠειλᾶτος 
ἕλ 3 ζα) / ἔλεγε  καὐτοῖς' τί 

, / 
γὰρ ἐποίησεν κακόν; 

Α Ον 
οι οεπε- 

ρισσῶς ἔκραξαν' 

σταύρωσον αὐτόν. 

ς η 

ὁ δὲ 
Τειλᾶτος 

208 

20 πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶ- 

21 

22 

25 

241 

τος προσεφώνησεν, 
/ 3 Ν 

θέλων ἄπολυσαι τὸν 
Ἰησοῦν. 

---- 

ε οἱ δε ἐπε- 
λέγοντες’ 

σταύ- 
/ ρου, σταύρου αὐτόν. 

ὅ δὲ τρίτον 
9 Ν 9 / / εἶπεν πρὸς αὐτούς" τί 
γὰρ κακὸν .ἐποιήσεν; 

εδω 3 / οὐδὲν αἴτιον θανάτου 
εὗρον ἐν αὐτῷ' παι- 

Ὀ 
ὃ ΄ ο αν 3 Δ εὐσαςᾶ οὖν αὐτὸν 
ἀπολύσω. οἳ δὲ 

ἐπέ- 
Ἀ , κειντο φωναῖς µεγά- 

λαις αἰτούμενοι 
μα Αα αὐτὸν σταυρωθῆναι, 
Ν 

καὶ κατίσχυον αἱ 
φώναὶ αὐτῶν. καὶ 
Ἠειλᾶτος 

φώνουν 

αχ Του, 16, 



ΜΑΤΤ, ΧΧΥΗ. ΜΑΒΕ ΧΥ. 

Ν 

Ὅσκε ΧΧΠΠ, [8216. 

αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ 
ἱ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 

26 

27 

28 

29 

90 

/ 9 Α΄ ε] ο) 

τότε ἀπέλυσεν αὗτοις 

τὸν Ῥαραββᾶν, 

τὸν δὲ ᾿Τησοῦν 

φραγελλώσας παρέ- 
δωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 

/ α 

βουλόμενος ποιῆσαι 
Ν ε ΔΝ - 3 

τὸ ἱκανὸν τῷ ὄχλῳ 

ἁπέλυσεν αὗτοῖς 
τὸν Βαραββᾶν, 

[τατ. 7] 

καὶ παρέ- 
δωκεν τὸν Ιησοῦν 
φραγελλώσας 

ἵνα σταυρωθῇ. 

26 

3 / / ἐπέκρινεν γενέσθαι 
τὸ αἴτημα αὐτῶν" 
[ο νοτ. 20.] 

ἀπέλυσεν δὲ 
Ν Ν τὸν "διὰ 

στάσιν καὶ Φφόνον 
βεβλημένον εἷἲς φυ- 
λακήν, ὃν ᾖτοῦντο, 
τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέ- 
δωκεν 

' Α / 5 Αν 
τῷ θελήµατι αὐτῶν. 

6 916. «ει, α’ταφεἆ ὅτι πιουν ρωγρῖει ὖδ 6 αμα! {ο ὃο σγηο Πε. 
/ 

τότε οἳ στρατιῶται 
: / ͵ 

τοῦ Ἡγεμόνος παρᾶ- 
{ Ἡ μα Α λαβόντεςτὸν ]ήσοῦν 

εἰς τὸ πραιτώριον, 
συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 
καὶ ΄  ἐκδύσαντες 

3 Χ αὐτὸν χλαμύδα κοκ- 
/ κίνην περιέθη- 

5 ἑ / 
καν αὐτῷ, καὶ πλέ- 

/ 3 
ἔαντες στέφανον ἐξ 
ἀκανθῶν 
3. 4. 3 Α ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κε- 

α 3 Φ Ν 
φαλῆς αὐτοῦ καὶ 

/ 3 [ον [ο 
κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ, καὶ γονυπετή- 
σαντε ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὖ- 
τῷ λέγοντες’ 

χαῖρε ὃ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων, καὶ 
ἐμπτύσαντες εἰς 
αὖτον ἔλαβον τὸν | 

, ο) 
κάλαμον καὶ έτυπτον 

3 Ν λ Ν 

εἲξ τὴν. κεφαλὴν 
αὐτοῦ, 

16 

17 

18 

19 

ε Ν ελ 

ον δὲ στρατιώὠται 

ἀπήγαγον αὐτὸν ἐσω 
τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν 
πραιτώριον, καὶ 
συνκαλοῦσιν 
ὅλην τὴν σπεῖραν' 
καὶ  ἐνδιδύσκουσιν 
αὐτὸν πορφύραν 

ΔΝ / ο. 

καὶ περιτιθέα- 
π{ 

πλέ- 
3 43 

σιν αὐτῷ 
έαντες 
ἀκάνθινον στέφανον. | 

Τ6. του. 19] 

καὶ Πρξ- 
αντο ἀσπάξεσθαι αὖ- 
τόν" χαῖρε βασιλεῦ 
τῶν Ιουδαίων" 

καὶ ἔτυπτον 
αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν 

καλάμῳ καὶ 
ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ 

204 

205 Νε 
και ως 

3 9 
απἹγαάγον αυτον, 



ΜΑΙΤ. ΧΧΥΗΠ. ΜΑΗΕΚ ΣΤ. ΤΟΚΕ ΧΧΠΠ, [68 916-918, 

Ν 

9] καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν 
αὐτῳ ἐκδύσαντες 

} ΔΑ Ν λ η) 

αὐτὸν τὴν χλαμύδα 
ἐνέδυσαν αὐτὸν 

Ν 5 ’ ε] Α τὰ μάτια αὐτοῦ. 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
εἷς τὸ σταυρῶσαι. 

6 916. Αὗπιοη ἔλο Οἡγεπίαπ. [ῷ, 8 104, 

82 
[ου Ὠο]οπ] 

ἄνθρωπον 
Κυρ- 

ηναῖον, ὀνόματι 
Σίμωνα" 

«τοῦτον 

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ 
τὸν σταυρὸν 

αὐτοῦ. 

ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον | 

” ΔΝ / τιθέντες τὰ γόνατα 
προσεκύνουν αὐτῶ. 

Ν φ 3 

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν 
3” ο 3 / . 

αὐτῷ, ἐξέδυσαν 
/ αὐτὸν τὴν πορφύραν 

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν 
Ν ” ε. 3 α 

τα ἴδια ἵματια αυτου. 
ασ » 

καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν 
ἵνα . σταυρώσουσιν. 

21 καὶ 
ἀγγαρεύουσιν 

παράγονττά «τινα 
Σίμωνα Ἔυρ- 
ἠναῖον, 

ἐρχόμενον ἀπ' 
ἀγροῦ, 
᾿Αλεξάνδρου 
Ῥούφου, 

9. 
αντου. 

--- 

τὸν πατέρα 
καὶ 

ελ ψ ͵ 
ινα αρη : 

τὸν σταυρὸν. 

ΜΜ, αγ]. 94.] 

200 ἐπιλαβόμενοι 

Σίμωνά τινα Ἰυρ- 
ηναῖον 

ἐρχόμενον ἀπ᾿ 
ἀγροῦ 

ἐπέθηκαν 
αὐτῷ τὸν σταυρὸν 

φέρειν ὄπισθεν 
τοῦ Ἰησοῦ. 

δ 217. Το Ἡγεερύπρ Γαιρίετε ο) «ζαγιδα]έπι, [0]. δ 126.] 

25 

29 

90 οὐκ ἔθρεψαν." 

51 

27 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ 
καὶ Ὑυναικῶν, αἱ ἑκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν 
αὐτόν. στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς 
εἶπεν" ̓ θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, µ μὴ Κλαίετε 
ἐπ᾽ ἐμέ πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ 
τὰ τέκνα ὑμῶν, ὅτι ἰδοὺ ἔ ἔρχονται ἡμέραι ἐν 
αἲς ἐροῦσιν" .µακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ αἱ 
κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ 

τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς 
“ὄρεσιν' πέσατε ἐφ' ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς' 
καλύψατε ἡμᾶς" ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ 
ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τέ ̓γένηται; 

ἃ 218. Οπιζῥοίοην απᾶ Ὀοαί]ν ο) ϱ]εδις. 

[του, 968.Ί 
99 Καὶ 

| ἐλθόντες 
3 / 

εἰς τοπον 

.. 2Τ.] 
92 Ἄγοντοἑὗ δὲ καὶ ἕτεροι 

δύο κακοῦργοισυν αὖ- 
Καὶ ὃδἌτῷ ἀναιρεθῆναι. καὶ 

' φέρουσιν 
3 3 λ 

αὐτὸν ἐπὶ τὸν 

ο κο Ίαχο κἰ, ο, 28. 
20 

ὅτε ἀπῆλθον 
ἐπὶ τὸν τόπον 



1ΌΚ5 ΧΣΙΗ. [6 218, ΜΑΤΣ, ΧΧΥΗ. ΜΛΕΚ ΧΥ, 

λεγόμενον Ῥολγοθᾶ, Τολγοθᾶν τὸν καλούμενον 
ὅ ἐστι τόπον, ὅ ἐστιν µε- 

κρα- θερµηνευόµενον κρα- κρα- 
γίου τόπος λεγό- γίου τόπος. γίον, 

84, µενος, ἔδωκαν | 25 καὶ ἐδίδουν 
αὐτῷ πιγεῖν οἶνον αὐτῷ 
μετὰ χολῆς µεμιγ- ἐσμυρνισ- 
μένου; καὶ µένον οἶνον" 
γευσάµενος [6/. νου, ---[Φ, ναι. 96] ὃς 'ΤΦ. τον, ὅ6.] 
48] οὐκ ἠθέλησεν δὲ οὐκ 

96 πιεῖν. στανυ- | 24: ἔλαβεν. καὶ σταυ- 
ρώσαντες δὲ αὐτὸν . ροῦσι αὐτόν, καὶ 
διεµερίσαντο τὰ διαµερίζονται τὰ 
μάτια αὐτοῦ βα- ἱμάτια αὐτοῦ βάλ- [νατ. 54.] 
λόντες κλῆρον, λοντες κλῆρον ἐπ 

26 αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. ἣν 
-- δὲ ὥρα τρίτη καὶ 860 --- ἐκεῖ 

ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἐσταύρωσαν αὐτὸν 
[νετ. 58] [του 27.] καὶ τοὺς κακούργους, 

ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, 
ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 

---- --- 84ι ὃ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν" 
ο. πάτερ, ἄφες αὗτοις' 

οὗ γὰρ οἴδασιν τί 
ποιοῦσιν. διαµερι- 

[νετ. 95] [ναν, 34.]. ζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια 
| αὐτοῦ ἔβαλον κλή- 

96 καὶ καθήµενοι 96 ρους. καὶ εἰστήκει 

ἐτήρουν αὐτὸν ὁ λαὺς θεωρῶν" ἐξε- 

ἐκεῖ" | µυκτήριζον δὲ οἳ 
ἄρχοντες λέγοντες' 

[νν. 41, 42] [νοι. 1.1 ἄλλους ἔσωσεν, σω- 
σάτω ξαυτόν, εἰ οὗτός 

[ῷ/- νοι. 40] -- ἐστι ὁ Ἀριστὸς τοῦ 
θεοὺῦ ὅ ῥἐἑκλεκτός. 

9θ ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ 
ἕ-- --- καὶ οἱ στρατιῶται 

[νου. 48] [νου. 56.] προσερχόµενοι, ὄξος 
προσφέροντες αὐτῷ 

[νου. 42] [νοι. 98:] Βσ καὶ λέγοντες' εἰ σὺ 
εἲ ὃ βασιλεὺς τῶν 
΄Ἱουδαίων σῶσον σε- 

97 καὶ ἐπέθηκαν | 26 καὶ ἦν | 88δ αυτόν. ἣν δὲ καὶ 
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ τὴν 

« αἰταν αὐτοῦ Ύε- 
/ 

γραμµένην' 'οὗτός 
9 ο [ο ἐστιν Ἰησοῦς ὃ βα- 

8 Αα. δ / 

σιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

ἡ ἐπιγραφὴ τῆς 
' αἰτίας αὐτοῦ έπιγε- 

γραμμένη 
-- 0 βα- 

: σιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

206 

ἐπιγραφὴ 
ἐπὶ αὐτῷ' 

ὁ βα- 
σιλεὺς τῶν Ιουδαίων 



8 218.] ΜΑΤΤ. ΧΧΥΤΙ. ΜΑΕΚ Χτ. τΟΚΕ ΧΧΠΙ. 

868 τότε σταυ- | 27 καὶ οὗτος" 
ροῦνται σὺν αὐτῷ σὺν αὐτῷ [νοτ. 882.] 

δύο λῄσ- σταυροῦσιν δύο λῄῃσ- | 
ταίς εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ τάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ 
εἲς ἐξ εὐωνύμων. 28 ενα ἐξ εὐωνύμων αὖ- 

τοῦ. 
99 οἳ δὲ παραπορευό- | 29 καὶ οἳ παραπορευό- ---- 

µενοι ἐθλασφήμουν µεγοι ἐβλασφήμουν 
αὐτόν, κινοῦντες τὰς αὐτόν, κινοῦντες τᾶς 
κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ κεφαλὰς αὐτῶν καὶ 

40 λέγοντες" ὁ λέγοντε' οὖὐὰ ῥὁ στ 
καταλύων τὸν ναὸν καταλύων τὸν γαὸν 
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέ- καὶ 
ραις οἰκοδομῶν οἰκοδομῶν 

80 τρισὶν ἡμέραις, 
΄ 5 ον / σῶσον σεαυτόν, εἰ σῶσον σεαυτόν, 

υἱὸς εἳ τοῦ θεοῦ, -- [Φῷ. νετ. δδ.] 
καὶ κατάβηθι απὸ καταβὰς ἀπὸ 
τοῦ σταυροῦ. τοῦ σταυροῦ. 

4] ὁμοίως οἱ ἄρχιε- | 9]. ὁμοίως καὶ οἱ άρχιε- 
ρες ἐμπαίζοντες ρεῖς ἐμπαίζοντες [τοχ, 95.] 

μετὰ πρὸς ἀλλήλους μετὰ 
τῶν  γραμματέων τῶν  γραμματέων [Πῆς, ἄρχοντες.] 
καὶ  πρεσβυτέρων -- 

42 ἔλεγον' ἄλλους ἔσω- ἔλεγον' ἄλλους ἔσω- 
σεν, ἑαυτὸν οὐ σεν, ἐἔαυτον ο) 
δύναται σῶσαι" Ὦ2 δύναται σῶσαι ὃὁ 
--- βασιλεὺς Χριστὸς ὅ βασιλεὺς | [τον, ὃδ.] [νατ, 56.] 

Ἰσραήλ ἐστιν, κατα- Ἰσραήλ. κατα- - 
βάτω νῶν ἀπὸ τοῦ βάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ ' σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν 
κα  πιστεύσωµεν καὶ πιστεύσωµεν. 

48 ἐπ αὐτόν. Ἠπέποι- -- --- 
.6εν ἐπι τὸν θεόν, 
ρυσάσθω νῦν εἶ θέλει 
αὐτόν" εἶπεν Ύὰρ 
ὅτι θεοῦ εἷμι υἱός" 

44. τὸ ὃ αὐτὸ καὶ οἳ καὶ -- 
λῃσταὶ οἱ συσταυρω- οἳ συγεσταυρω- 
θέντε σὺν αὐτῷ µένοι σὺν αὐτῷ 
ὠγείδιζον αὐτόν. ὠνείδιζον αὐτόν. 

-- 

20ἵ 

99 εἲς 
δὲ τῶν κρεµασθέν- 
των κακούργων 
ἐβλασφήμει αὐτόν" 
οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός: 

[6 του. 55] 
σῶσον σεαυτὸν καὶ 

40 ἡμᾶς. ἀποκριθεὶς 
δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν 



ΜΑΤΤ. ΧΣΤΗ, ΜΔΕΙΚ Χ7Υ. ΜΟΚΕ ΧΣΠΠ. [8218. 

αὐτῷ ἔφη οὐδὲ 
Φοβῇ σὺ τὸν θεόν, 

, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρί- 
--- π-- 41 µατι εἶ; καὶ ἡμεῖς 

μὲν δικαίως, ἄξια 
γὰρ ὢν ἐπράξαμε. 
ἀπολαμβάνομεν" 
οὗτος δὲ οὐδὲν 
ἄτοπον ἔπραξεν. 

-- ---- 42 καὶ ἔλεγεν" Ἰησοῦ, 
μνήσθητί μου ὅταν. 
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ 

-- ---- 48 σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
ἁμήν σοι λέγω, 
σήμερον μετ ἐμοὺ 
ἔσῃ ἐν τῷπαραδείσῷ. 

4ὔ ἀπὸ δὲ 95 καὶ γενομένης 44, καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ 
ἐκτής ὥρας σκότος ὥρας ἕκτης σκότος ὥρα ἔκτη καὶ σκότος 
ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν ἐγένετο ἐφ ὅλην ἐγένετο ἐφ ὅλην 
τὴν γῆν ἕως ὥρας τὴν γῆν ἕως ὥρας τὴν γὴν ἕως ὥρας 
ἐνάτης. ἐγάτης. 4ῦ ἐνάτης, τοῦ ἡλίου 

46 --- τερὶ δὲ 94, --- καὶ ἐκλιπόντος" 
τὴν ἐνάτην ὥραν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐσχίσθη 

[τεν. ὅ1] [που. ὁδ] δὲ τὸ καταπέτασµα 
α ν' / τοῦ ναοῦ. µέσων. 

ἀνεβόησεν ὃ Ἰησοῦς ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς --- 
φωνῇ µεγάλῃ λέγων" φωνῇ μεγάλγ] 
ἡλε ἡλες λεμὰ ἐλωῖ ἐλωῖ, λεμὰ 
σαβαχθανεί; τοῦτ' σαβαχθανεί; ; ὃ 
ἐστιν ἐστιν µεθερμηνευό- 

θεέ µου, μεγον’ ὃ θεός μου, 
θεέ µου, ἱνατί µε ἐγ- ὁ θεός μου εἲς τί ἐγ- 
κατέλιπες ; 9ὔ κατέλιπές µε; καί .. 

4/7 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑσ- τινες τῶν παρε- 
τηκότων ἀκούσαντες στώτων ἁκούσαντες 
ἔλεγον ὅτι "Ἠλείαν ἔλεγον' ἴδε Ἠλείαν 

48 φωνεὶ οὗτος. καὶ φωνεῖ. 
εὐθέως δραμὼν εἲς | 96 δραμὼν δέ τις 
ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν καὶ γεμίσας 
σπόγγο πλήσας σπόγγον 
τε ὄξους καὶ περι- ὄξους περι- [νεγ. 56.1 
θεὶς καλάμῳ ἐπότι- θεὶς καλάμῳ ἐπότι- ι 

49 ζεν αὐτόν, οἳ δὲ  ἕεν αὗτον, 
λοιποὶ ἔλεγον' ἄφες --- λέγων, άφετε [ῷᾳ νετ, ο6.] 
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ἴδωμεν εἶ ἔρχεται -- 
Ἡλείας σώσον αὖ- Ἡλείας καθελεῖν αὐ- 

60 τόν. ὃ δὲ Ἰησοῦς | 87 τόν. ὃ δὲ ἸΙησοῦς |46 καὶ 
πάλιν κράξας 1 ες φωγήσας. 
φωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν | ἀφεὶς φωνῇ µεγάλῃ 

3908 



68 219, 220.]ΜΑΠΤ. ΧΧΥΗ. ΜΛΕΚ ΧΥ. ΤΟΚΕ ΧΧΙΠ. 

φωνὴν µεγαλην ὁ Ἰησοῦς 
--- -- εἶπεν' πάτερ εἲς χεῖ- 

ῥράς σου παρατίθεµαι 
τὸ πνεῦμά µου. τοῦτο 

τὸ πνεῦμα. ἐξέπνευσεν. δὲ εἰπὼν. ἐξέπνευσεν. 

5219. Βωήταογάπατη Ῥοτίοπίο: Το Οεπἑιγίοπ)ο Τεούπιοπη. 

61 Ἰζαὶ ἰδοὺ τὸ καταπέ- 
τασµα τοῦ ναοῦ ἐσ- 

/ Ελ ϱ/ χίσθη ἄνωθεν ἕως 
κάτω εἲς δύο. 

καὶ 
Α 3 /. Ν γῆ ἐσείσθη καὶ αἳ 

πέτραι ἐσχίσθησαν, 

αδσ 

62 κα τὰ µμνημεῖα 
3 ΄ Ν ἀνεῴχθησαν καὶ 
πολλὰ σώματα τῶν 
κεκοιµηµένων ἅγιων 
3 / ΔΝ α] ἠγέρθησαν' καὶ ἐξ- 
ελθόντες ἐκ τῶν µγη- 
µείων μετὰ τὴν ἔγερ-. 
σιν αὐτοῦ εἰσῆλθον 

9 Ν ς ὁ / 

εἲς τὴν ἁγίαν πόλιν 
καὶ ἐνεφανίσθησαν 
πολλοῖς. ὁ δὲ 
ἑκατοντάρχης καὶ οἱ 
μετ’ αὗτου τηροῦντες 
τὸν Ἰησοῦν 

68 

δ4ι 

99 / κ κ ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὰ γινόμενα 

ἐφοβήθησαν σφό- 
δρα, 
λέγοντες ἀληθῶς 

α εν Δ Ὡν θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 

88 Ἰζαὶ τὸ καταπέ- 
τασµα τοῦ ναοῦ ἐσ- 
χίσθη 

3 ΄. 3 4 

εἷς δύο ἆπο ἄνω- 
ϐεν έως κάτω. 

89 
κεντυρίων 

ἰδὼν δὲ ὁ 
ὁ 

Ν 

παρεστηκὼς 
9 3 / 3 Α 

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 

ή 

ὅτι 
Εαὁ 

ἐξέπνευσεν, 
φ 

ουτως 

εἶπεν ἀληθῶς 
ον ε οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

εν Φ Φ υἱὸς ἦν θεοῦ. 

[νον. 45ὔ.] 

47 ἰδὼν δὲ ὁ 
ἑκατοντάρχης 

---- 

τὸ γενόμεγον 

ἐδόξαζεν τὸν θεὸν 
λέγων ὄντως 

ς » 8 ὅ ἄνθρωπος οὗτος 

Φ. λὶ δίκαιος ἦν. 

8 220. Τ]ε αρεοίαίογε απά ἐλο ΑΜἰοπάσηέ Ἡ)οπιςι. 
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48 Καὶ πάντες οἳ συν- 
παραγενόµενοι ὄχλοι 
ἐπὶ τὴν θεωρίαν 
ταύτην, θεωρήσαντες 
τὰ Ὑενόμενα, τύπ- 
τοντε τὰ στήθη 

49 ὑπέστρεφον. εἱστή- 
ο 
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ὄδ σαν δὲ ἐκεῖ γυν- 
- Ν δ 

αἶκε πολλαὶ ἀπὸ 
µακρόθεν θεωροῦσαι, 
αἴτιες ἦκο- 
λούθησαν τῷ 
Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς 
Ῥαλιλαίας  διακο- 
γοῦσαι αὐτῷ" 

ἐν αἷς ἦν 
Μαρία ἡ Μαγδαλ- 

΄ ΝΔ / ς 

ηνή, καὶ Μαρία ἡ 
μάς / 

τοῦ Ιακώβου 
καὶ Ἰωσὴφ 

/ Δ ε { 

µήτηρ, καὶ ᾗ µήτηρ 
Ωω Σο / 

τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, 
[νοχ. ὅδ.] 

υλό] 

40 Ἠσαν δὲ καὶ γυν- 
. ει 

αικές απο 

[που. 41] 

ἐν αἲξ καὶ 
Μαρία  ἸἩΜαγδαλ- 
ἠνή καὶ ἹΜαρία ἡ 

Ιακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος 
µητηρ καὶ Σαλώμη, 

4] αἳ ὅτε ἣν ἐν τῇ 
 Ταλιλαί ἠκολού- 
Θουν αὐτῷ καὶ διη- 
κόνουν αὐτῷ, καὶ 
ἄλλαι πολλαὶ αἳ 

[αἳ 3 ” 

συναναβᾶσαι αὐτῷ 
ες . Ἱεροσόλυμα, 

µακρόθεν θεωροῦσαι, 

δὲ πάντες κεισαν 

οἳ γνωστοὶ αὐτῷ 
ἀπὸ µακρόθεν, 

καὶ γυγ- 
αἶκες ---- σ' 

--- [νοι 48] 
αἳ συνακο- 

λουθοῦσαι αὑτῷ 
[ναν, ὅδ] ἀπὸ τῆς 
Ῥαλιλαίας, [νὴ, 3, 
ὅ] ὁρῶσαι 

[ν1Ἡ, ὃ, ἕτεραι πολ- 
λαί.] 

6921. Βωνίαὶ ο) οσρις ὃν οοορῖν ο) Αὐπιαΐ]ιαα. 

δὲ 67 Ὀψίας 

µένης, 
-- 

Ύενο- 

ἦλθεν 
ἄνθρωπος πλούσιος 

ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 
εά 3 / 

τοὔνομα Ιωσήφ 

κ 8 λα 
ος κατ αυτος 
Ε / α 3ὖ ἐμαθητεύθη τῷ Ἱη- 
σοῦ. 

68 οὗτος προσ- 

45 Καὶ ἤδη ὄψιας γενο- 
µένης, ἐπεὶ ἦν παρα- 
σκευή, ὃ ἐστιν προ- 

48 σάββατον  ἐλθὼν 

Ἰωσηφ 
9 ν 3 / 

ὃ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 
5 4 4 

εὐσχήμων βουλευτής 

ἁ ΔΝ 3 ολ κ ὃς καὶ αὐτὸς ἦν 

προσδεχόµενος τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

τολµήσας εἶσ- 

210 

60 Καὶ 
[τοτ. 64] 

ἰδοὺ ἀνὴρ 

ὀνόματι Ἰωσὴφ 

βουλευτής 
« λ 3 ΔΝ ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ 
ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 

6 Φ 51 οὗτος οὐκ ἦν 

/ συνκατατιθέ- 
µέγος τῇ βουλῇ καὶ 
τῇ πράξει αὐτῶν, 
ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πό- 
λεως τῶν Ἰουδαίων, 
ὃς προσεδέχετο τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

62 οὗτος προσ- 
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|. Ν 

ελθὼν τῷ ᾖλθεν πρὸς τὸν ελθὼν τῷ 
/ 0) / Ν 3) / 9. Πειλάτῳ ἠτή- Πειλάτον «καὶ Πτή- Ἠειλάτῳ . Πτή- 

σατο τὸ σῶμα σατ τὸ σῶμα σατο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὅ τοῦ Ἰησοῦ. ὁ τοῦ Ἰησοῦ, 

Ἠειλᾶτος δὲ Πειλᾶτος ἐθαύ- 
. 3 Ἴδ έθ 

- µαζεν εἲ ἤδη τέθνη- ---- 
κεν, καὶ προσκαλε- 
σάµενος τὸν κεντυ- 
ρίωνα ἐπηρώτησεν 
αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέ- 

--- 4ὔ θανεν. καὶ Ὑγνοὺς --- 
ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος 

3 9 3 Αα 

ἐκέλευσεν ἁποδοθῇ- 
ναι. ἐδωρήσατο τὸ 

ο] ο 3 ΄ 

πτῶμα τῷ Ιωσήφ. 
69 καὶ 460 καὶ ἀγοράσας σιγ-| ὄ8 καὶ 

λαβὼν τὸ σῶμα δόνα, καθελὼν αὐτὸν καθελὼν 
/ 

ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν ἐνείλησεν ἐνετύλιξεν 
αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ τῇ σινδόνι, αὐτὸ σινδόνι, 

600 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ καὶ κατέθηκεν αὐτὸν καὶ ἔθηκε αὐτὸν 
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ ἐν --- ἐν 

ἕρο α Β / ὃ ὃν λελ. , µνηµείῳ ὃ ἐλα- µνήµατι ὃ ἦν λελα- μνήματι λα- 
μ / / - 

πόμησεν ἐν τῇ πέτ- τοµηµένον ἐκ πέτ- ξευτῷ, 
μα Φ κά 3 ο 

ρα ρας, ον ουκ ην οὐδεὶς 

καὶ ---- καὶ οὐδέπω κείµενος. 
προσκυλίσας λίθον προσεκύλισεν λίθον το ο 
μέγαν τῇ θύρᾳ ἐπὶ τὴν θύραν 
τοῦ μνημείου ἆπ- τοῦ μνημείου. 
ᾖλθεν. 541 καὶ ἡμέρα ἦν 

-- [του. 42.] παρασκευῆς, καὶ 
σάββατον ἐπέφωσ- 

π-- -- Όδ κεν. κατακολουθή- 
σασαι δὲ γυναῖκες, 

[τοι, 41] αἴτινες ἦσαν συνελη- 

.. .. λυθυῖαι ἐκ τῆς Ταλι- 
61 ἦν δὲ ἐκεῖ | 47 :ἡ δὲ λαίας αὐτῷ, 

Μαριὰμ ἡ ΨΜαγδα- 
ληνὴ καὶ ἡ ἄλλη 
Μαρία 
καθήµεναι ἀπέναντι 
τοῦ τάφου. 

Μαρία ἡ ἸΜαγδα- 
ληνὴ καὶ 
Μαρία ἡ Ἰωσῆτος 

3 [ή ἐθεώρουν 
ποῦ 

/ 

τέθειται. 

211 

σ6 

ἐθεάσαντο 
τὸ μνημεῖον καὶ ὡς 
ἐτέθη τὸ σῶμα αὖ- 
τοῦ, ὑποστρέψασαι 

Ν ε / 3. 

«δὲ ἠτοίμασαν ἁρό- 
µατα καὶ μύρα- καὶ 

Ν Δ / 

τὸ .. μὲν σάββατον 
κατὰ τὴν ἐντολήν. 
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δ 232. 4 6ωσνά οἱ ου6» ἐ]ιε Τοπηῦ, απᾷ ἴ]ιο Φίοπο φεαἰεᾶ. 

- ὃν 3 ” ” . 5 ν ΔΝ Δ 
62 τῇ δὲ ἔπαῦριον, ἥτια ἐστὶν μετὰ τὴν παρασ- -- --- 

κευήν, συνήχθησαν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
05 Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον λέγοντες' κύριε, -- --- 

ἐμνήσθημεν ὃτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι 
64: ζῶν' μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. κέλευ- ἵ-- σσ 

ν 3 ο Ν / ϱ/ ο 

σον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς 
τρίτης ἡμέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 

/ Επ ανι 3” Φ  ὃδ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ: ἠγέρθη 
ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἢ ἐσχάτη πλάνη 

66 χείρων τῆς πρώτης. ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶ- -- ---- 
τος" ἔχετε κουστωδίαν' ὑπάγετε ἀσφαλί- 

66 σασθε ὡς οἴδατ. οἱ δὲ πορευθέντες σ- σσ 
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες 
τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. 

6 929. Τε Φίοπο τοἰ]εά αμα: “Ηε ἴ Ἰνίδεπο 

ΧΧΥΙ. ΣΥ. ΧΧΤΥ. 

1 ᾿Οψὲ δὲ σαβ-ἰ 1 Καὶ 1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαβ- 
βάτων τῇ ἐἔπιφω- βάτων 
σκούσῃ εἲς µίαν σαβ- ὄρθρου βα- 
βάτων διαγενοµένου τοῦ θέως 

σαββάτου ᾽ τὸ μνῆμα 
ἦλθεν Μαριὰμ ἡἢ Μαρία ᾗ ἦλθον 
Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἩΜαγδαληνὴ καὶ 
ἄλλη Μαρία Μαρία ἡ Ἰακώ- 

--- βου καὶ Σαλώμη ἠγό- [αχ], 6613 
----- ρασαν ἀρώματα ἵνα [κκ]. 66] 

ἐλθοῦσαι φέρουσαι ἃ ἠτοίμα- 
ἀλείψω- σαν ἀρώματα, 

2 σιν αὐτόν. καὶ λίαν 
[6εο αὔοτο,] πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν [66ο αΏοτο.] 

΄ σ 

σαββάτων ἔρχονται 
ἐπὶ τὸ µνῆμα, ἆἄνα- 

/' Αα 6 ” 

τείλαντος τοῦ ἡλίου. 
2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγε- ---- - 

γετο µέγας' ἄγγελος 
γὰρ κυρίου καταβὰς 
ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσ- 
ελθὼν ἀπεκύλισεν 

9 ΄, ΔΝ 3 ιά τὸν λίθον καὶ ἐκά- 
ϐήτο ἐπάνω αὐτοῦ. 

Ὁ καὶ ἔλεγο προς 
.. ἑαυτάς' τίς ἄποκυ- μ- 

Σ ΤωΚο σχίν, 10, 
912 
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[6/. αὔοτο.] λίσει ἡμῖν τὸν λίθον 
ἐκ τῆς θύρας τοῦ 

4, µνηµείου; καὶ ἆνα- 
βλέφασαι θεωροῦσιν 2 εὗρον δὲ 
ὅτι ἀνακεκύ- τὸν λίθον ἄποκεκυ- 
λισται ὅ λίθος: λισμένον ἀπὸ τοῦ 

[νοι. 60.] ἦν γὰρ μέ- μνημείου, 
γας σφόδρα. καὶ -- 
εἰσελθοῦσαι εἷς τὸ] ὃ εἰσελθοῦσαι δὲ 
μνημεῖον οὐχ εὗρον 

---- -- τὸ σῶμα τοῦ κυρίου 
--- -- 4: Ἰησοῦ. καὶ ἐγένετο 

Ὁ ἣν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ 
ὡς ἀστραπή, [νοτ. 2] 

[νοι. 2] 
Ν Ν καὶ τὸ ἔνδυμα 

αὐτοῦ 

λευκὸν ὡς 

4, χιών. 
αφ Δ ο 
απο δὲ του 

Φοβου αὐτοῦ ἐσείσ- 
θήσαν 

οἳ τηροῦντες καὶ 
ἐγενήθησαν ὡς νεκ- 
ροί. 

ὄ ἀποκρίθεὶς δὲ ὁ 
ἄγγελος εἶπεν 

Α ΄ ΔΝ 
ταῖς γυναιξ' μὴ 
φοβεῖσθε ὑμεῖς" 
Φ ν. 5 9 

οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν 
τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε. --- 

ἔστιν  ὧδε' 

ἠγέρθη γάρ, 

εἶδον 
γεανίσκον 

καθήµενον ἐν 
τοῖς δεξιοῖς 
περιβεβλημένον 
στολὴν λευκήν, 

Ν 
και 

ἐξεθαμβήθησαν. 
ὃ δὲ 

λέγει 
αὐταῖς 
ἐκθαμβεῖσθε. 

3 

Ὕ--- Ἰησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναξαρη- 
γὸν τὸν ἐσταυρω- 
μένον" -- 

5. Ἡ 
ουκ εστιν ἠγέρθη, 

ὧδε' --ν 

οι 

ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι 
αὐτὰς περὶ τούτου, 
καὶ ἰδοὺ 

ἄνδρες δύο 
ἐπέστησαν αὐταῖς 

ἐν ἐσθῆτι 

ἄστραπ- 
τούση 
ἐμφόβ ων δὲ 

γενομένων αὖ- 
τῶν καὶ 

[ω κ 

κλινουσῶν τὰ 

πρόσωπα εἷς τὴν 
ΔΝ 

Υηγ 

ο) Ν εἶπαν πρὸς 
αὗτάς' 

ζητεῖτε τὸν --- 
---- 

μὴ 9 ζῶντα μετὰ 
τῶν µγνεκρῶν; οὓὖκ 
ἔστιν ὧδε ἀλλὰ 
3 / 

ἠγέρθη. 
μνήσθητε ὥς 

93λ ς 3 ἐλάλησεν ἡμῖν Ἡ ἔτι 
ὢν ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ 
λέγων τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ὅτι δεῖ 
παραδοθῆναι εἷς χεῖ- 
ρας ἀνθρώπων ἅμαρ- 

5 Τμοτο 6 πο πιθπ{ίοἩ οἳ Ες απηοἉποθπιθηό ἵη ΔπΥ οἳ {πο Ἐγαησο]/σίς, 
215 
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ο. 

δεῦτε, 
3, 9 ό ϱ 

ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
/ ἔκειτο. καὶ ταχὺ 

πορευθεῖσαι εἴπατε 
τοῖς μαθηταῖς αὖ- 
τοῦ π- 

ϱ 3 / 3 ΔΑ 

ὅτι Ἰγέρθη ἀπὸ 
Φ Αα 4 3 λ 

τῶν νεκρῶν» καὶ ἰδοὺ 
προάγει ὑμᾶς εἲς 

3 ο) 

τὴν Ταλιλαίαν, ἐκεῖ 
αὐτὸν ὄψεσθε. 
ΕΙ) Ν Αν ς 3 

ἰδοὺ εἰπον υμιν. 

[ῷ αανι. ὃ2.] 

” ε / σ 
ἴδε ὁ τόπος ὅπου 

7 ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλὰ 

ὑπάγετε εἴπατε 

τοῖς μαθηταῖς αὖ- 
ὢ καὶ τῷ ἨΠέτρῳ τοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ| 

4 
οτυὺ 

προάγει ἡμᾶς εἷς 
τὴν Ἐαλιλαίαν' ἐκεῖ 
αὐτὸν ὄψεσθε,Ἡ 

Αα ο 5 -., κ 
καθῶς εἶπεν ὑμῖν. 
[ῷ. κἰν. 28.] 

τωλῶν καὶ σταυρω- 
θῆναι καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἀναστῆναι, 

8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν 
ῥημάτων αὐτοῦ, 

-- 
« 

δ 924. Τίιε [εοίιπη οἱ ἔἷνε Ἠ7οπηεη Ῥνοπι ἔλο Τοπιῦ. 

8 Ἑαὶ  ἀπελθοῦσαι 
ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνη- 
μείου μετὰ φόβου 
καὶ χαρᾶς μεγάλης 

δ 3 α ἔδραµον ἁπαγγεῖλαι 
τοῖς 

ο) Ε] Αα 

μαθηταῖς αὐτοῦ. 

8 Καὶ ἐξελθοῦσαι 
ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνή- 
μείου" 

3ν λ 3 Ἀ 

εἶχεν γὰρ αδτᾶς 
/ Ν 

τρόμος καὶ ἔκστασις, 

Δ 
και 

οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον". 
[6 νετ. Τ.] 

ἐφοβοῦντο γάρ. 

ΔΝ . 
Ὁ Καὶ ὑποστρέψασαι 

ἀπὸ τοῦ µνη- 
μείου 

ἀπήγγειλαν 

πάντα ταῦτα τοῖς 
ένδεκα καὶ πᾶσιν 
τοῖς λοιποῖς, 

10 ἦσαν δὲ ἡ αγδα- 
ληνὴ Μαρία καὶ 
Ἰωάννα καὶ Ἱαρία 
ἡ '"Ἰακώβου, καὶ αἳ 
λοιπαὶ Τ σὺν αὗταῖς 
ἔλεγον πρὸς τοῖς 
ἀποστόλους ταῦτα. 

11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώ- 
πιο αὐτῶν ὡσεὶ 
λῆρος τὰ ᾖῥήματα 
ταῦτα, καὶ ἠπίστουν 

19 αὗταῖς. 

| Απιζμασαςς ἶ5 {{ ἴππο Ἴοπιαη οἳ ἴλο Ἐ]ογοι} Ἰαξίλονν ἶδ απῖῇο ἀϊθιϊποῦ, 
το, σα], 49, ὅδ. 
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6 226. εεμε αρρεατε ἐο Ματ Μαράαῖεπο (απᾶ Ιαν ἐλο Μοί]νον οἱ ᾖαπιςν). 

9 

10 

11 

12 

19 

14 

16 

-- 19 Μετὰ δὲ ταῦτα 

-- ἐφανερώθη ἐν 

-- ἑτέρᾳ μορφῇ, 

Καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντη- 
σεν αὐταῖς λέγων’ χαίρετε. 

αἳ δὲ προσελ- 
θοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας καὶ προσεκύ- 
γήσαν αὐτῷ. τότε λέγει 

3 α. ς 35 - 9 
αὐταῖς ὃ Ἰησοῦς' μὴ Φο- 
βεῖσθε' ὑπάγετε ἀπαγγεί- 
λατε τοῖς ἀδελφοῖς µου 

4 9. / ἵνα ἀπέλθωσιν 
εἷ τὴν Ταλιλαίαν καὶ 
ἐκεῖ µε ὄψονται, - 

9 Χ᾿Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ 
σαββάτου ἐφάνη πρῶτον | [/. τον. 10.] 
Μαρία τῇ ἹΜαγδαληνῇ, 
ἀφ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ 

10 δαιμόνια. ἐκείνη πορευ- 
θεῖσα 

3 / ἀπήγγεί- 
λεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενο- | [4/. τοτ. 10.] 
µένοις, πενθοῦσιν καὶ 
κλαίουσιγ. 

3 Αα 

11 κἀκεῖνοι 
3 / φ - ν ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ 
3 / ς 32 3 4 Ε] / ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστη- 
σαν. 

6 226. Τι Τγοαο]ουὴ οἳ ἴ]ιο 6ιιαγᾶ». 

Ἠορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ τιγὲς τῆς κου» σπ- σα 

στωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀνήγγειλαν 
τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ Ὑενόμενα. καὶ σ- ------ 

συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμ- 
βούλιόν τε λαβόντες ἆ ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν 
τοῖς στρατιώταις, λέγοντ ες εἴπατε ότ υ οἱ σσ αἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς "ἐλθόντες ἔκλεψαν 
αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 
τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν καὶ 

καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ ' ῶθθπ σσ 

ἡμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἳ δὲ λα- - --- 
βόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς .«ἐδιδάχθη- 
σαν’ καὶ ἐφημίσθη ὃ ὁ λόγος οὗτος παρὰ 
Ἰουδαίοι µέχρι τῆς σήμερον. 

6 927, «ενα ἄρρεαγο ἔο Τωο Πιεοζρ]οο αἲ Ἀπυπιαυς απ εαῖς αοῦέ]ι ἐἶιεηη, 

Δ 3 μας 

δυσὶν ἐξ αὐτῶν 
περιπατοῦσιν 

πορευοµένοις 
εἲς ἀγρόν. 

19 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
ἦσαν πορευόµενοι εἲς κώμην ἀπέχουσαν στα- 
δίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἢ ὄνομα 

14, Ἐμμασύς, καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πρὸς ἀλλήλους 
περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων. 

15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζη- 
τεῖν, καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπο- 

" Τ19 ]αβῦ ἔψο]γο νοιβος οἱ Ματ]ς ατο ποῦ {ουπᾶ 1η 119 οἰάεοί ΜΟ5, 
3215 
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----ᾱ 183 κἀκεῖνοι ἅπελ- 
θόντες ἀπήγ- 
Ύειλαν τοῖς 

-- λοιποῖς' οὐδὲ 
Γ ἐκείοις ἐπί- 

στευσαν. 

.ὁ. ΙΙ, κχῖν. 9. 

16 ρεύετο αὐτοῖ' οἳ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
17 ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. εἶπεν 

4 ω δὲ πρὸς αὐτούς' τίνες οἳ λόγοι οὗτοι, οὓς 
ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες ; 

18 καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. ἀποκριθεὶς δὲ 
. 8 λ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν' σὺ 
μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ, καὶ οκ ἔγνως 

ο Α 4 

τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύ- 
Σο 3 ο) ο) ε Δ 4 

19 ταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ποῖα ; οἳ δὲ εἶπαν 
αν ο ” [ Α 

αὐτῷ: τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς 
. 4 ἐγένετο ἀγὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ 

καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ πάντος 
20 τοῦ λαοῦ, ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ 

3 Γν Ν ς 3 έ [ο 3 / 

ἄρχιερεις καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα 
21 θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὗτόν. Ἰἡμεῖς 

ΔΝ 3 /. «4 5 ιό 3 ς / δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἔστιν ὃ µέλλων 
λυτροῦσθαι τὸν Ἱσραήλ. ἀλλά γε καὶ σὺν 
πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει 

22 ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγέγετο. ἀλλὰ καὶ γυναϊκές 
3 τς Εγωὸ ς 3 / τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι 

28 ὀρθριαὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦσαι 
ΔΝ [ο ε] Αα 3 / 9 / 

τὸ σῶμα αὐτοῦ ἠλθονλέγουσαι καὶ ὁπτασίαν 
ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 

8. ο . Ν ε μα Ν 
24, καὶ ἁπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 

ω Ἆ ον Ν μνημεῖον, καὺ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ 
26 γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὖκ εἶδον. καὶ 

3 3 κ ο Ν 3 / .ν 3 Ν αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς ὢ ἀγόητοι καὶ 
βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιω 

260 οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται. οὐχὶ ταῦτα 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἲς 

27 τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωῦ- 
τά ιο. Ν ι α Α σέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερ- 

µήνευσεν αὗτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ 
Νες Α Χο 5” 3 Δ / 28. περὶ ἑαυτοῦ. καὶ ἤγγισαν εἲς τὴν κώμην 

οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο 
29 πορρωτέρω πορεύεσθαυ καὶ παρεβιάσαντο 

5. /. ..  ς .. ς Ν αὐτὸν λέγοντες' μεῖνον μεθ ἡμῶν, ὅτι πρὸς 
ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. 

80 καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ 
» 3 Αα. Αα 3 55 ἐγένετο ἐντῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν µετ' αὐτῶν, 
λαβὼν } τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας 

81 ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνούχθησαν οἳ 
Ν 

ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν' καὶ αὐτὸς 
Ρ 3. 32 5 Χ Ἀ Ν 

8 ἄφαντος ἐγένετο ἄπ' αὐτῶν. καὶ εἶπαν πρὸς 
ἀλλήλους' οὐχὶ ᾗ καρδία ἡμῶν καιοµένη ἣν 
ἐν ἡμῖν, ὥς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὣς διή- 
νοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς ; 

τς τς, ασ. 19: Μαΐΐ, χχνΙ. 28, 
216 
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----ο 

14, Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς 
τοῖς ένδεκα ἐφανερώθη, καὶ 

3 ίδ Δ 3 κ μας ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν 
καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 
θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμέ- 
νον οὐκ ἐπίστευσαν. 

88 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ε / . -ς / 

ὑπέστρεψαν εἷς Ἱερουσαλήμ, 
καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς 
ἔνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 
λέγοντας ὅ ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ ὁ 
Κύριος καὶ ὤφθη Σέμωνι. καὶ 
αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ 
εοω 8 ες 3 [ή 3 Αα 

ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς 
ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 
ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων 
αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι 
γενόµενοι ἐδόκουν πγεῦμα 
θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
τί τεταραγµένοι ἐστέ, καὶ 
διατί διαλογισμοὶ ἄναβαί- 
νουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὃ ὑμῶν ; 
ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ 
τοὺς πόδας µου, ὅτι ἐγώ εἰμι 
αὐτός' ψηλαφήσατέ με καὶ 
ἴδετε, ὅ ὅτι . πγεῦμα σάρκας καὶ 
ὁστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ 
θεωρεῖτε ἔχοντα. ἔτι δὲ 
ἀπιστούγτων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς καὶ ὶ θαυμαζόντων, εἴ εἶπεν 
αὐτοῖς» ἐχετέ τι βρώσιµον 

40 ἐνθάδε; οἳ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ 
49 ἰχθύος ὁπτοῦ µέρος" καὶ λα- 

βὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

94ι 
96 

96 

97 

56 

99 

41 

ς 299, «εως αρρραγ» {ο [ο Ἠ]ουεη ἵπ 6α[ῖεο, 

16 Οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπο- 
ρεύθησαν εἷς τὴν Ταλι- 
λαίαν, εἷς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο 
αὗτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἰδόντες 
αὐτὸν προσεκύνησαν, οἳ δὲ 
ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν 
ὁ Ἰησοῦς ἐλάλήησεν αὐτοῖς 
λέγων. ἐδόθη µοι πᾶσα 
ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς. πορευθέντες µαθητεύ- 
σατε πάντα τὰ έθνη, βαπ- 
τίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος, διδάσ- 
κοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
ὅσα ἐνετειλάμην ὁ ἡμῖν. καὶ 
ἰδοὺ ἐγὼ µεθ ὑμῶν εἰμὶ 

17 

18 

19 

20 

15 

[6]. τος, Τ.] 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' 

πορευθέντες εἲς 
τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύ-| [ῶ. τετ. 

Ν 3 / / 

ἔατε τὸ εὐαγγέλιον πάση ΑΤ.] 
τῇ κτίσει. 
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/ 8 ε , ο! υ 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος, 16 ὁ -- 

“9 ΔΝ πιστεύοας καὶ βαπτισθεὶς 
/ 

σωθήσεται, ὅ δὲ ἀπιστήσας 
κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ 
τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα πα- 
ρακολόυθήσει ἐν τῷ ὀνό- 

/ ὃ / 3 λ Α 

µατί µου δαιμόνια ἐκβαλοῦ- 
/ σιν, γλώσσαις λαλήσουσιν 
ε, - η 

καιγαῖς, ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν 
θανάσιμόν τι πίωσιν οὗ μὴ 

5 Ν ιό ών 3 ’ 

αὐτοὺς βλάψει, ἐπὶ ἄρρώσ- 
τους χεῖρας ἐπιθήσουσιν 
καὶ καλῶς ἔξουσιν. 

17 

18 

8 250. Τιθ Γαγευεῖῖ Οοπυπιαπᾶς ο) «Τεδι». 

[64.νοτ.19.] [τοι 15.] 

441 

46 
46 

4/7 

48 

ο) ΔΝ / Ἐϊπεν δὲ πρὸς αὐτούς' οὗτοι οἱ λόγοι µου, 
9] Α Αα οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, 

σ . 

ὅτι δε πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμµένα 
/ . ἐν τῷ νόµῳ Μωῦσέως καὶ προφήταις καὶ 

Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν 
ο [ο Δ τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν 
τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ 
τρίτη ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ µετάνοιαν εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἲς 

{ Ν. 3 3 / ὃδ 5 ιά πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 
49 ἡμεῖς μάρτυρες τούτων. κἀγὼ ἐξαποσ- 

/΄ Ν 3 / Αα / 15 τέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ 
ὑμᾶς' ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως 

Ὅ 3 ΄ 3 4 / οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 

ϐ 991. Τίι Αδοθησίοην ο) ζεει. 

/ 19 ὁ μὲν οὖν κύριος μετὰ τὸ λα- 
λῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς 
τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ 

60 Ἠέήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς 
Ῥηθανίαν, κἀὶ ἐπάρας τὰς 
χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὖ- 

δ] τού. καὶ ἐγένιετο ἐν τῷ 
εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη 

-- 20 δεξιῶν τοῦ θεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ | ὅδ ἀπ' αὐτῶν. καὶ 
9 { 3 -- 3. τς ἐξελθόντες αὐτοὶ ὑπέστρεψαν εἷς Ἱερου- 

σαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 
68 καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ 

ἱερῷ αἰνοῦντες τὸν θεόν. 
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ 
κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν 
λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν 
ἐπακολουθούντων σημείων. 
ἁμήν. 

518 
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